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(Continuare în pag. V-a)

au 
în 

zilei 
în

PROLETARI DIN TOATE TARILE,

31 
ne 
cu

Instituirea unul 
„premiu 

Lambrakis“ 
pentru pace

Pentru 
încetarea 
războiului 
împotriva 
kurzilor

o Dr. Ion Zamfirescu — Sfatul medicului: 
Toxiinfecțiile alimentare (pag. 4-a).

• Al. Gheorghiu — Note de drum : Glasul 
Africii Ia Addis Abeba (pag. 5-a).

• Din viața culturală internațională 
(pag. 4-a).

drul acestuia se tin . expu
neri pe diferite teme de cul
tură generală, de pedagogie 
și psihologie, precum și lec
ții specifice activității biblio
tecarilor.

din regiunea Ol-

• D. Bratu : „Operația Cuernavaca** 
(pag. 6-a).

CONSTANTA (coresp. 
„Scînteii“). La Constanta s-a 
deschis un curs de perfec
ționare a bibliotecarilor din 

de școli medii din regiu- 
și din orașul Constanta, 
durata de o lună. In ca-

INTERIORUL ZIARULUI:

Pentru a eterniza memoria lui 
Grigorios Lambrakis, luptător pen
tru pace și democrație, ucis de 
neofasciști, Comitetul grec pentru 
destinderea încordării internațio

nale șl pentru pace a hotărît să instituie premiul 
Lambrakis, care va fi decernat activiștilor pe tărîm 
obștesc din Grecia și din alte țări pentru merite de 
seamă în lupta pentru pace. Comitetul a adoptat, de 
asemenea, o hotărîre cu privire la organizarea unei 
expoziții despre viața și activitatea lui Lambrakis.

Membrii „miș
cării pentru a- 
părarea poporu
lui irakian“ 
demonstrat 
dimineața 
de 28 iunie
fața ambasadei 

Londra. Demons- 
cu studenții ira-
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NICĂ V. NICOLAE, dulgher la șantierul 2 Avrig 
al I.C.M. nr. 2. Prin folosirea rațională a materialului 
lemnos el reușește să obțină lunar însemnate economii, 
executînd în același timp lucrări de bună calitate.

(Foto : M. Cioc)

öäCOrgan al Comitetului Central al P.M.R
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Cetățeni și gospodari
într-un articol 1----------  de străzi, care ini-

apărut cu 30 de ȘTEFAN BOBOȘ țial nu erau „prin-
ani în urmă, zia- președintele Comitetului executiv se“ în planul sfa- 
rul local deplîngea al Sfatului popular regional Bacău tului. Valoarea to- 
starea în care se __ +',,x °
afla în acea vre
me orașul Bacău : „Cu excepția 
cîtorva străzi pavate, orașul este 
un maidan de sat... Primăria nu 
dispune de fonduri pentru a pu
tea înfăptui acele lucrări și îm
bunătățiri menite să dea orașu
lui un aspect civilizat“. Trebu
rile orașului erau conduse de 
moșieri ca N. Moruțan, Gh. Sturza, 
Leonida Dumitrescu etc. Și mai 
jalnic arătau capitalele de județ : 
Roman, Piatra Neamț etc.

înfățișarea fostelor tîrguri mol
dovene s-a schimbat mult în anii 
din urmă, datorită vastei acțiuni 
de construcție și reconstrucție ini
țiate de partid și guvern. Cu greu 
recunoști Bacăul de altă dată. Par
tea de sud a zonei centrale a fost 
aproape în întregime reconstruită ; 
s-au ridicat zeci de blocuri moder
ne. Numeroase blocuri au apărut și 
în celelalte cartiere ale orașului. 
Recent, în fața gării s-a deschis un 
nou șantier de locuințe.

Orașul Piatra Neamț a devenit și 
el un mare șantier. Vor fi gata în 
acest an peste 1 200 de apartamen
te, două școli, două cinematografe, 
mai multe complexe comerciale și 
magazine. Concomitent cu construc
țiile de locuințe, în orașele regiunii 
s-au executat și se execută impor
tante lucrări de gospodărie comu
nală privind îmbunătățirea alimen
tării cu apă și energie electrică, a 
canalizării. Se amenajează parcuri 
și grădini publice, se execută pa- 
vări și întrețineri de străzi etc. în 
1962 s-au cheltuit din fondurile bu
getare ale sfaturilor populare pen
tru construcția de locuințe, alimen
tări cu apă, canalizări, modernizări 
de drumuri și străzi etc, aproape 
150 de milioane de lei. Lucrările 
programate se execută treptat, ur- 
mărindu-se ca, pe măsura posibili
tăților, să fie rezolvate obiectivele 
principale. Important este ca ba
nii să fie bine gospodăriți, ca 
lucrările, pe care le - proiectăm 
să fie studiate temeinic și,
dată începute, să fie duse pînă la 
capăt. Sfaturile populare din — 
giune le-a fost de mare folos, în 
tivitatea lor gospodărească, 
noașterea experienței unor orașe ca 
Roman și Onești, studierea celor 
mai bune metode folosite aici.

Apreciind eforturile făcute de 
stat, oamenii muncii din cuprinsul 
regiunii, antrenați de sfaturile 
populare, de deputați, iau parte la 
toate acțiunile legate de buna gos
podărire a orașelor și satelor. în 
multe părți, proiectele de lucrări 
întocmite de sfaturile populare au 
fost aduse la cunoștința populației 
prin deputați, comitete de blocuri 
și de străzi, ceea ce, evident, a avut 
darul de a-i stimula interesul. Zeci 
de mii de cetățeni au participat la 
lucrările de alimentare cu apă și 
canalizare, de pavări, reparări și în
trețineri de străzi și trotuare, plan
tări de pomi și flori, amenajări și 
curățiri de parcuri și grădini pu
blice. De cîțiva ani, între orașele 
regiunii se desfășoară o vie întrece
re. Suma economisită ca urmare a 
efectuării unor lucrări prin muncă 
patriotică se ridică la peste 23 600 000 
lei. La Roman s-au amenajat un 
ștrand și un parc. Cetățenii Bacău
lui au trasat o nouă albie pe care au 
abătut rîul Negel. în felul acesta 
s-au putut economisi fonduri im
portante, care au fost folosite la 
alte lucrări de interes obștesc, peste 
prevederile planurilor sfaturilor 
populare.

Este o preocupare permanentă a 
sfaturilor populare de a realiza cu 
aceleași fonduri mai multe lucrări, 
în anul 1962, în orașul Piatra Neamț 
s-au alocat de la buget 702 000 lei 
pentru reparații de străzi, refaceri 
de trotuare, montări de borduri, 
executări de rigole. Mai mulți ce
tățeni, ' în frunte cu deputății, au 
executat, prin muncă patriotică, lu
crările manuale, cheltuindu-se bani 
doar pentru procurarea materiale
lor. Din suma respectivă au mai pu
tut fi întreținute și reparate încă 38

___  tală a lucrărilor 
executate s-a ridi

cat la 1 600 000 de lei. Este un exem
plu de bună și chibzuită gospodărire 
a fondurilor, de stimulare a inițiati
vei cetățenilor. De asemenea, în 
orașul Bicaz, datorită muncii de
puse de cetățeni la repararea și în
treținerea străzilor și trotuarelor, 
s-au economisit 324 000 de lei din 
fondurile alocate. Cu acești _ bani 
s-au făcut alte lucrări în cartierele 
Mărceni și Ciunci. însemnate fon
duri s-au economisit datorită spriji
nului cetățenilor și la amenajarea 
și întreținerea spațiilor verzi.

Un exemplu elocvent al felului 
cum se împletește activitatea sfa
turilor populare cu cea obștească, 
îl întîlnim la Onești. în 1962, orașul 
Onești avea prevăzut un fond pen
tru amenajarea a 5—6 ha de noi 
spații verzi. La chemarea ; sfatului 
popular, cetățenii au participat în 
număr mare la această acțiune, 
chiar și o bună parte a materialului 
floricol fiind procurată de sfatul 
popular pe plan local. Rezultatul : 
au fost amenajate zone verzi pe o 
suprafață de 51 de hectare.

O lucrare importantă, executată 
de cetățeni, a fost săparea unui ca
nal în lungime de peste 3 km și a 
unui dig pe terenul G.A.S. „Avi- 
cola“-Bacău. Și aici s-au depus circa 
123 000 de ore de muncă, în valoare 
de peste 300 000 de lei. Prin execu
tarea acestui canal, s-a înlăturat pe
ricolul de inundare a unor mari su
prafețe de teren arabil și s-au creat 
condiții pentru irigarea ogoarelor 
din jur.

Practica arată că acolo unde 
obiectivele unor asemenea acțiuni 
sînt mobilizatoare, cetățenii sînt 
primii interesați să pună umă
rul. Dar sarcina sfaturilor popu
lare nu este numai de a sti
mula inițiativa gospodărească a 
cetățenilor, ci și de a orienta ac
țiunile lor spre lucrări de interes 
obștesc din cele mai importante și 
mai ârzătoare, cu o eficiență' cît 
mai ridicată. Din acest punct de 
vedere, trebuie să recunoaștem că 
nu peste tot lucrările executate au 
fost suficient de bine inspirate. 
Alte ori, eficiența lor a fost micșo
rată din lipsa unei concepții clare 
asupra lucrării. Este cazul amena
jării pieței „23 August“ din Roman. 
Surprinde faptul că tovarășii din

• Informații din activitatea organizații
lor de partid (pag. 2-a).

• Pe urmele materialelor publicate 
(pag. 2-a).

© N. Pantilie : Mai multă atenție proble
melor productivității muncii (pag. 2-a).

• Pe ecranele cinematografelor (pag. 
2-a).

® Al. Mirodan : Odihna (pag. 3-a).
• Ing. Cristian Hera : Azotul în agricul

tură (pag. 4-a).

O nouâ exploatare minieră
în regiunea Maramureș, pe valea Ilbei, a luat 

ființă o nouă exploatare minieră pentru minereuri 
neferoase. Aceasta este a doua unitate minieră 
intrată în producție în această regiune în primii 
ani ai planului de șase ani. Noua exploatare asi
gură o cantitate de minereu egală cu producția în
tregului an 1938 realizată de minele din Baia Sprie, 
Cavnic și Băiuț, la un loc. Mina este înzestrată cu 
utilaje moderne de înaltă productivitate: perfora
toare cu coloană telescopică, mașini de încărcat, 
locomotive Diesel electrice. (Agerpres)

»g

Magazin de mobilă deschis în Piața 3 Decembrie 
din Capitală. în fotografie : interior al magazinului.

(Foto : A. Cartojan)

Descoperire arheologică
SUCEAVA (coresp. 

Scînteii"). — în timpul re
centelor lucrări arheologice 
făcute la Voroneț, în mor- 
mîntul logofătului Gligorcea, 
datînd din anul 1600, a 
fost descoperit un costum 
medieval. S-au păstrat des
tul de bine căciula și haina

de catifea, perna din brocat 
umplută cu flori de hamei, 
covorul de proveniență o- 
rientală pe care a fost așe
zat în cripta de piatră cor
pul logofătului, precum și 
alte obiecte de îmbrăcămin
te cu fire din metale pre
țioase.

! Călan. Din noul peisaj al orașului.

IP
Situația 
din Siria

Pe șantierele construcțiilor de locuințe din București 
lucrează un mare număr de muncitori, tehnicieni și in
gineri. Prin munca lor de zi cu zi, ei aduc o contribuție 
de seamă la ridicarea noilor blocuri — mîndrie a Capi
talei noastre. Mulți constructori, ca urmare a rezultate
lor tot mai însemnate obținute în producție, se află astăzi 
în rîndul evidențiaților în întrecerea socialistă. Vă pre
zentăm doi dintre ei.

Serbare 
cultural- 
sportîvă

Parcul da cul
tură și odihnă He
răstrău va găzdui 
duminică 30 iunie 
o manifestare cul- 
tural-sportivă. In- 
cepînd de diminea
ța și pînă seara 
vor avea loc va
riate programe cul- 
tural-artistice sus
ținute de cele mai 
bune formații. de 
amatori din Capita
lă. Vor avea loc de 
asemenea diferite 
întreceri sportive.

După cum relatează agențiile 
de presă, referindu-se la surse 
libaneze, situația din Siria conti- 

confuză. „France Presse“ relatează 
sirieni și-au prezentat demisia, soli-

nuă să rămînă 
că alți miniștri 
darizîndu-se cu generalul Hariri, fostul ministru al 
apărării, demis din acest post în timp ce lipsea din 
țară. Printre noile demisii sînt menționate acelea ale 
miniștrilor agriculturii, justiției, sănătății, finanțelor 
etc. (.Amănunte în pag. 6-a).

5000 ha cu orz recoltate 
în G.A.S.

In gospodăriile agricole de stat 
din sudul țării s-a intensificat re
coltatul orzului. Pînă la 28 iunie, 
strîngerea acestei culturi s-a efec
tuat pe o suprafață de peste 5 000 
ha. Cele mai avansate sînt gospo
dăriile agricole de stat Asan Aga, 
Văceni, Buciumeni din regiunea 
București, Devesel, Redea, Segar- 
cea, Studina 
tenia.

irakiene de la 
tranții, în frunte 
kieni care învață la Londra, au ce- , 
rut încetarea războiului împotriva 
poporului kurd și să se pună ca- / 
păt regimului represiv din Irak.

In zilele de 
a avut loc plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă. La plenară au 
participat, în afară de membri și 
membri supleanți ai Consiliului 
Central al Sindicatelor, memorii 
Comisiei centrale de cenzori, pre
ședinții consiliilor regionale și ai 
unor consilii locale ale sindicate
lor, activiști cu muncă de răspun
dere din aparatul C.C.S. De ase
menea, au participat'reprezentanți a bugetului sindicatelor și a bu

getului asigurărilor sociale pe anul 
1962 și modul cum au fost' reali
zate prevederile bugetelor respecti
ve pe trimestrul I 1963. în cadrul 
discuțiilor asupra problemelor 
prezentate, au luat cuvîntul nume
roși participanți, după care ple
nara a adoptat hotărîri corespun
zătoare.

domeniul întrecerii socialiste, pen
tru realizarea planului de stat pe 
1963.

De asemenea, la plenară, 
Elena
C.C.S.,

- - tov- 
Lascu, vicepreședinte al 
a prezentat referatul cu 

privire la unele măsuri pentru îm
bunătățirea formelor și metodelor 
de muncă ale organizațiilor sindi
cale, iar tov. Ludovic Csupor, se
cretar al C.C.S., a prezentat refe
ratul privind executarea definitivă

VICTOR BOROANCÄ, șeful unei brigăzi de montaj 
panouri mari prefabricate la I.C.M. nr. 5. La blocul 
nr. 3 de pe bd. 1 Mai brigada condusă de el montează 
zilnic 6 apartamente.

ai Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, Consiliului 
Național al Femeilor, ai ministe
relor și organizațiilor economice 
centrale, directorii unor întreprin
deri din Capitală, ziariști.

Tov. Martin Isac, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor, a prezentat raportul cu pri
vire la activitatea sindicatelor în

(Foto : Gh. Vințiiă)

(Agerpres)

Centru 
de medicină 

sportivă
Recent, a Iu' 

ființă la București 
Centrul de medici
nă sportivă al Mi
nisterului Sănătății 
și Prevederilor So
ciale.

Noua unitate, 
dotată cu aparatu
ră medicală de 
înaltă tehnicitate, 
își desfășoară acti
vitatea in cadrul 
Complexului spor
tiv „23 August“.

niște 
numai

țării. Nucile,

La stațiunea experimentală Geoagiu, datele meteoro
logice sînt examinate cu atenție. în fotografie : Cercetă
torul Gh. Lefter consemnează datele înregistrate de apa
ratele aflate în mijlocul unei livezi.

Dealurile care se înșiruie de o 
parte și de alta a văii Geoagiului 
sînt împînzite de livezi de pomi. 
Fructele din această parte a regi
unii Hunedoara sînt cunoscute pen
tru calitățile lor deosebite. Merele 
Ionathan au un colorit și o aromă 
cum rar se întîlnesc, iar prunele 
din soiul Ana Späth se coc mai 
bine decît în oricare altă parte a 

îndeosebi cele „de 
Sibișel“ au o coa
jă atît de subțire 
incit le spargi cu 
ușurință între de
gete. Și nu întîm- 

■ plător. Aici sînt 
condiții naturale 
deosebite pentru 
dezvoltarea pomi
cultura. Unele văi 
cum este cea a 
Geoagiului au un 
microclimat mai 
dulce, îneît mig
dalul crește foar
te bine. In scopul 
punerii în valoare 
a acestor condi
ții și dezvoltării 
pe baze științi
fice a pomicultu
ra, cu șase ani în 
urmă, la Geoagiu 
a luat ființă o 
stațiune experi
mentală. An de 
an, profilul sta
țiunii s-a lărgit, 
iar acum cercetă
torii de aici se o- 
cupă, pe lingă po
micultură, și de 
probleme de viti
cultură, legumi
cultura, iar în ul
timul timp — și 
de cultura plan
telor de cîmp.

La stațiunea experimentală Geoagiu * Hunedoara

Cercetînd tainele
Vizitînd stațiunea, poți afla multe 

din realizările în activitatea de cer
cetare șt de aplicare în producție 
a rezultatelor obținute. In primul 
rînd s-a stabilit sortimentul de 
pomi fructiferi care apoi a fost re
comandat pentru producție și a 
stat la baza lucrărilor de microra- 
ionare a pomicultura. Dar cercetă
torii de atei nu se mulțumesc nu
mai cu soiurile de pomi și arbuști 
fructiferi existenți, ci caută să cree
ze altele noi, mai valoroase. In tim
purile experimentale se găsesc hi
brizi de măr, păr și alte specii din 
care se aleg formele cele mai valo
roase.

Merită amintit un lucru deosebit 
de interesant și de mare importan
ță practică care se face în stați
une : ameliorarea nucului. La Si- 
bișel, o comună învecinată, este un 
centru renumit pentru cultura nu
cului. De aci s-a răspîndit un soi 
deosebit de valoros : nuca „de Si- 
bișel". Așa cum am arătat, are coa
ja subțire, iar miezul cu un conți
nut ridicat de grăsimi. Un calcul 
sumar arată ce mare valoare pre
zintă cultura nucului din acest soi. 
La hectar se obține o producție de 
10 000 kg nuci din care circa 5 500 
kg reprezintă miezul. Ce s-a făcut 
în direcția îmbunătățirii nucu
lui și raspîndirii în producție a 
formelor valoroase ? Cercetătorii au 
identificat și au dat spre răs
pândire cele mai bune tipuri. Dar 
înmulțirea prin semințe nu dă în
totdeauna cele mai bune rezultate. 
Cercetătorul Nicolae Meza a elabo
rat o metodă de altoire a nucului

care permite înmulțirea celor mai 
valoroase exemplare. S-au și altoit 
cu bune rezultate peste 4 000 de 
nuci. Asemenea cercetări se între
prind și la alte specii de pomi.

Dar dezvoltarea pomicultură, pre
supune și alte măsuri tot atît de 
importante : punerea în valoare a 
terenurilor în pantă, lucrările agro
tehnice ce trebuie aplicate, com
baterea dăunătorilor și multe al
tele. La Geoagiu și-a făcut loc un

• Hibrizi valoroși de pomi 
fructiferi o O metodă de altoire 

a nucului ® Contribuție la 
combaterea dăunătorilor

element nou. Dealurile, altădată e- 
rodate și cu vegetație puțină, au 
fost amenajate în terase și plantate 
cu pomi fructiferi.

O vizită la secția de protecție a 
plantelor este deosebit de instruc
tivă. De la tov. Gh. Lefter, secre
tarul științific, am aflat că cerce
tările întreprinse în legătură cu 
combaterea dăunătorilor și a boli
lor plantelor folosesc la elaborarea 
avertizărilor, astfel ca stropirile să 
poată fi făcute la timpul potrivit. 
In acest scop funcționează aici cen
trul regional de prognoză și averti
zare. Cercetătorii fac observații în 
laborator și în cîmp asupra dăună
torilor și bolilor. La o masă, aplecat 
asupra microscopului, tehnicianul 
I. Herța urmărește evoluția ciu
percii care provoacă boala denu-

pomilor
mită rapănul fructelor. La o anu
mită concentrație a sporilor aces
tei ciuperci, cercetătorii dau sem
nalul de alarmă. Cu cîteva zile mai 
înainte, din stațiune pornesc sute 
de scrisori care recomandă felul 
tratamentului care trebuie făcut și 
momentul aplicării lui.

Am amintit, la început, că stați
unea se ocupă acum și de alte cul
turi. in regiune sînt multe centre 
viticole, cum este, de pildă, cel de la 
Alba Iulia. De aceea se dă atenție 
și problemelor de viticultură. In a- 
cest scop, plantațiile de vii se 
extind mult. Cercetătorii sînt 
chemați să dea o mare con
tribuție la extinderea culturii le
gumelor. Pe Ungă experiențele care 
se fac, stațiunea produce cantități 
însemnate de semințe de legume. Â- 
nul trecut s-a obținut o recoltă de 
300 kg sămînță de conopidă la hec
tar, sămînță care înainte se im
porta. Anul acesta a fost extinsă 
cultura roșiilor protejate. Pe tere
nurile stațiunii întîlnești plantații 
de căpșuni, pepiniere pomicole, de 
arbori ornamentali și trandafiri etc.

Realizările obținute își găsesc o 
largă aplicare în producție. La a- 
ceasta ajută și punctele de sprijin 
organizate în 10 gospodării colec
tive și în 5 gospodării de stat. Mun
ca harnică a cercetătorilor de 
la stațiunea experimentală Geoagiu 
contribuie, fără îndoială, la ridica
rea nivelului agriculturii în regi
unea Hunedoara.

I. HERȚEG

trecut

Răsfoiesc un caiet 
cărui misiune a 
sfîrșit : „Observații 
pra seriei de 
1959—63“.

îi văd mici, 
gîgîlici cărora
capetele le răsăreau din 
pupitre ; cu ochii mari, 
plini de curiozitate, 
cercetîndu-mi îmbrăcă
mintea, gesturile și vor
bele. Am început mun
ca în mijlocul lor cu do
rința de a modela un 
aluat ce abia începuse 
să crească.

...Prima lor zi de 
școală și prima lor lu
crare de control. Pe 
foi mici de hîrtie a 
scris fiecare ce a știut : 
linioare, puncte, un co
pil, o casă, un soare. 
Bineînțeles gardul era 
mai înalt decît casa, 
cîinele mai mare decît 
gardul, soarele răsărea 
din curte.

Și iată, au
patru ani. Mînuțele 
mici, care abia învățau 
să scrie, s-au fortificat, 
au prins îndeletnicirea 
scrierii. Ochii aceia 
mari se plimbă acum 
cu repeziciune pe rîn- 
durile cărții 
caietul de 
Expunerile, 
rile, munca cu harta 
nu mai sînt praguri 
greu de trecut ; tuturor 
li se par ceva firesc. 
Tot așa de firesc li se 
pare că știu să iubească 
florile, pomii, animale
le, să vină la școală cu 
uniforma curată, să re
cite, să cînte.

Toate acestea întru
chipează un mănunchi 
de eforturi comune : 
copii, învățător și pă
rinți ; dar toate rămîn 
înscrise aci, în filele a- 
cestui caiet, în care fie-

sau pe 
aritmetică, 
compune-

I u
are rubrică 
le zvîcnea 
bluza albă 

cînd li s-a 
gît cravata 

roșie de pionier ! ~
bucurie mă 
în casele lor 

în vizită !

care elev 
sa. Cum 
inima sub 
în clipa 
prins la

cîtă
meau
veneam

Dar prima lor 
ție de lectură 
disc ? ' “
polar“).' Sărbători 
și zilele cînd în 
țele „părinți și 
își auzeau notele, 
găteau concursuri

(„Fram,

Cu 
pri

cind

lec- 
după 
ursul 
erau 

ședin- 
elevi“ 

pre- 
pe

LA WDAfflZ

teme literare și geogra
fice, sau cînd ședințele 
se terminau cu expozi
ții de desene, de cos
tume naționale (32 
de costume pentru bă
ieți și fete cu specifi
cul regiunii) lucrate în 
orele de îndeletniciri 
practice. Ședințele pio
nierești, adunările cu 
temă le-au dezvoltat 
spiritul colectiv, com
bativitatea, inițiativa 
creatoare.

De 1 Iunie, în fiecare 
an au pregătit atenții 
și flori pentru cei mai 
mici decît ei sau pen
tru cei din spitale. Cu 
dragoste, flori, veselie 
m-au înconjurat 
„Ziua femeii“ 
„Ziua învățătorului“.

Dar excursiile ? Cu 
pașii lor mărunți m-au 
urmat în întreprinderi 
din oraș, în gospodării 
colective din împreju
rimi ; în clasa a IlI-a 
i-am plimbat prin re
giune, i-am dus în Iași, 
la Palatul culturii, au 
stat de vorbă cu scri
itoarea Otilia Cazimir,

de 
și de

au vizitat casa lui Ilie 
Pintilie și am compus 
împreună cîntecul „în 
toată regiunea noi ne 
plimbăm“. în clasa a 
IV-a ne-am plimbat pe 
toată Valea Prahovei. 
I-am văzut lăcrimînd 
în locul unde a murit 
eroul clasei muncitoare 
Ilie Pintilie și în fața 
celulelor „H" de la Dof- 
tana ; pentru ca a- 
poi, la castelul Peleș, 
să se minuneze în fața 
cuibului de huzur din 
trecut. Am vizitat cu ei 
Cîmpina, Sinaia, Branul, 
Rîșnovul, Brașovul, Pre
dealul. Am cercetat va
rietatea de relief, sol, 
vegetație. La Uzinele 
de tractoare, la „Steagul 
Roșu", pretutindeni au 
văzut cu ochii lor ima
gini ale minunatelor în
făptuiri ale poporului 
nostru sub conducerea 
înțeleaptă a partidului.

Ultima noastră lucra
re comună a fost pre
gătirea serbării de sfîr 
șit de an, pentru care 
ei au executat dansul 
cu tema „Recoltele bo
gate“, oglindind 
tec și joc cele 
în gospodăriile 
tive.

Apoi a urmat 
crare fără ei... 
nominal cu elevii care 
au promovat din clasa a 
IV-a în clasa a V-a : 34 
promovați din 34 în
scriși și frecvenți.

Au zburat elevii mei, 
fiindcă au prins aripi. 
Ei știu acum ce-i mun
ca, văd în carte un 
prieten și sînt convinși 
că vor trăi în comu
nism.

ELENA POPESCU 
învățătoare 

Școala nr. 4 
Bîrlad

în cîn- 
văzute 
colec-
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PETRILA (coresp.- „Scînteii”). — 
Spre sfîrșitul anului trecut, secto
rul IV al minei Petrila rămăsese 
sub sarcinile de plan cu însemnate 
cantități de cărbune. Organizația de 
bază a hotărît atunci să pună în 
discuția adunării generale această 
situație. în analiza făcută s-au con
statat o serie de defecțiuni în or
ganizarea procesului de producție. 
Adunarea generală a stabilit mă
suri menite să ducă la orga
nizarea mai bună a producției, la 
recuperarea rămînerii în urmă și 
la realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan în acest an. La propunerea bi
roului, conducerea sectorului a re
organizat brigăzile rămase în urmă 
și le-a întărit cu mineri evidențiați 
în producție, membri și candidați 
de partid ; s-au luat măsuri pentru 
eșalonarea pușcării fronturilor de 
lucru și îmbunătățirea aprovizionă
rii cu lemn de mină și vagonete a 
locurilor de muncă mai îndepărta
te. Organizatorii grupelor de partid 
și agitatorii au fost instruiți asupra 
principalelor probleme privind du- 
nul mers al producției.

Rezultatele acestor măsuri n-au 
întîrziat să se arate. Cea mai mare 
parte a brigăzilor de mineri își în
deplinesc și depășesc acum sarci
nile de plan. Sectorul IV se numă
ră printre sectoarele minei care 
obțin cele mai bune rezultate. De 
la începutul anului și pînă acum, 
minerii din acest sector au trimis 
la ziuă 850 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan.

TÎRGOVIȘTE. — Zilele trecute, 
s-a terminat instruirea secretarilor 
organizațiilor de bază din raionul 
Tîrgoviște. în fața secretarilor or
ganizațiilor dc bază din industrie 
s-au ținut lecții urmate de semina- 
rii. S-a insistat asupra măsurilor 
politice și organizatorice ce trebuie 
luate de organizațiile de partid 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicatorii. în instrui
rea secretarilor organizațiilor de 
bază de la sate s-a insistat asupra 
necesității îmbunătățirii muncii po
litice pentru terminarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prăși- 
toare, pregătirii și desfășurării în

bune condiții a campaniei de recol
tare și treieriș la păioase, asigură
rii bazei furajere etc.

De asemenea, au-fost ținute lecții 
și expuneri comune pentru se
cretarii organizațiilor de bază din 
industrie și pentru cei de la sate 
despre creșterea rolului condu
cător al partidului în perioada 
desăvîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră, despre evidența și 
păstrarea documentelor de partid 
etc. Expunerile au fost făcute de 
secretari și al ți membri ai comite
tului raional de partid ; seminariile 
au fost conduse de activiști de par
tid bine pregătiți.

CARACAL (coresp. „Scînteii“). — 
Organizația de partid din gospodăria 
colectivă Gostavățu, raionul Caracal, 
s-a întărit în ultima vreme. De la în
ceputul anului au fost primiți, din rîn
durile .celor mai buni colectiviști, 12 
candidați de partid. Biroul organiza
ției de bază acordă o mare atenție 
educării partinice a candidaților și a 
noilor membri de partid. Toți candi
dații au fost cuprinși în învățămîntul 
de partid și au sarcini concrete, po
trivit aptitudinilor și pregătirii fiecă
ruia. în fafa lor Se țin expuneri des
pre trecutul de luptă al partidului, 
despre lupta P.M.R. pentru desăvârși
rea construcției socialiste în patria 
noastră. De fiecare candidat se ocu
pă cite un membru de partid cu sta
giu mai îndelungat. și cu experiență 
în producție și in activitatea obș
tească.

BRĂILA(de la red. ziarului „îna
inte“). — De curlnd a avut loc ple
nara lărgită a Comitetului orășenesc 
de partid Brăila, care a analizat fe
lul cum muncesc organele și orga
nizațiile de partid din întreprinde
rile și instituțiile orașului pentru 
aplicarea în viață a planului de 
măsuri al Comitetului regional de 
partid Galați privind stilul și meto
dele muncii de partid. în plenară 
s-a arătat că majoritatea comitete
lor de partid și birourilor organiza
țiilor de bază își întocmesc planuri 
cuprinzînd cele mai importante sar
cini economice, politice, organizato
rice, cît și măsurile ce trebuie lua
te pentru traducerea lor în viață.

Atît din referatul prezentat cît și 
din discuțiile purtate, a reieșit ma
rea importanță pe care o prezintă 
buna pregătire a adunărilor organi
zațiilor de partid. Plenara a apre
ciat că rezultate bune în pregătirea 
și desfășurarea adunărilor au obți
nut unele organizații de partid de 
la uzina „Progresul“, șantierul na
val „1 Mai“, uzina „Laminorul“ și 
altele, unde membrii și candidații 
de partid se pregătesc temeinic 
pentru adunarea de partid ; la 
adunările unde se dezbat probleme 
economice, social-culturale, sînt 
invitați să participe și tovarășii din 
activul fără partid și din conduce
rea organizațiilor de masă.

CONSTANȚA ( coresp.
teii“). — Recent, a avut loc 
ra Comitetului regional de 
Dobrogea, care a analizat felul cum 
se îndeplinesc sarcinile cu privire 
la sporirea efectivelor de animale 
în gospodăriile colective și crește
rea producției de carne și lapte;

Referatul prezentat și discuțiile 
purtate au subliniat că organizațiile 
de partid se ocupă cu mai multă 
competență de îndrumarea activi
tății în sectorul zootehnic. Ca ur
mare a măsurilor politice și orga
nizatorice luate, a sprijinului acor
dat gospodăriilor colective, de la 
terminarea colectivizării regiunii, 
numărul vacilor și junincilor din 
proprietatea obștească a G.A.C. a 
crescut de 13 ori, al porcilor de 10 
ori, al păsărilor de peste 24 de ori 
etc. Cele mai bune rezultate s-au 
obținut în gospodăriile colective 
din Satu Nou, Comuna, Istria și al
tele, unde organizațiile de bază s-au 
ocupat sistematic de problemele 
creșterii animalelor, au luat opera
tiv măsuri pentru îmbunătățirea 
activității în acest sector.

In încheiere, plenara a adoptat 
un plan de măsuri care prevede, în
tre altele, să se acorde o mare a- 
tenție ridicării calificării și perma
nentizării lucrătorilor din sectorul 
zootehnic ; luarea celor mai efi
ciente măsuri pentru asigurarea 
unei baze furajere corespunzătoare 
numărului sporit de animale.

„Scîn- 
plena- 
partid

Muzica este de multă vreme o adevărată pasiune a sătenilor din Brănești. 
In anii noștri, pasiunea lor a căpătat putința de a se manifesta larg pe scenele 
festivalurilor de artă amatoare. In fotografia din stingă : grupul vocal al 
căminului cultural din Brănești interpretînd un cînioc; in fotografia din dreapta : 
o familie de iubitori și interpret! ai muzicii populare — tatăl, colectivistul Va
sile Lazăr, talentat cîntăreț din caval, și copiii săi Tudor, cimpoier, Florica și 
Petra, soliste aie grupului vocal. (Foto : Gli. Vințilă)

Pe ecranele cinematografelor
„Cei doi care au furat Luna“

„Pe fiecare șantier, 
o mai bună organizare 

a muncii*1!
într-un articol publicat sub a- 

cest titlu, în ziarul nostru nr. 5 889, 
se semnala că pe unole șantiere 
din regiunea Argeș munca nu e 
bine organizată, iar rezultatele nu 
sînt pe măsura posibilităților.

In scrisoarea trimisă redacției 
de Sfatul popular al regiunii Ar
geș se arată între altele : ,Pe u- 
nele șantiere se mai constată fo
losirea incompletă a capacității 
utilajelor de ridicat . și alcătuirea 
nerațională a Unor iormații de 
lucru. în urma apariției articolului, 
trustul regional de construcții a 
analizat din nou cazurile unde se 
mai constată lipsuri în organizare 
și, pentru eliminarea 
studiate posibilitățile 
tățire a formațiilor 
s-a extins munca

în laboratoarele Cen
trului de cercetări chi
mice al Academiei R. P. 
Romine s-au obținut noi 
rezultate în continuarea 
cercetărilor asupra di- 
merului ciclohutadienei, 
substanță organică ce a 
fost izolată în anul 1958 
de un colectiv de 
miști romîni, condus de 
acad. C. D. Nenițescu. 
Ciclobutadiena prezintă o 
importanță deosebită în 
chimia organică pentru 
cunoașterea stării aroma
tice și în special a struc
turii benzenului, materie 
cu vaste aplicații în teh
nică.

chi-

au 
ho-
de

între altele, chimiștii 
noștri au pus la punct o 
nouă metodă pentru pre
pararea acestui dimer.

Cercetările făcute 
stîrnit interes peste 
tare ; mulți oameni
știință străini s-au oferit 
să colaboreze cu colecti
vul laboratorului de chi
mie organică din Bucu
rești pentru a face unele 
noi determinări asupra 
ciclohutadienei. La aces
te lucrări au colaborat, 
alături de oamenii de 
știință de la Centrul de 
cercetări chimice al Aca-

demiei R. P. Romîne, sa- 
vanți străini ca dr. H. P. 
Fritz și dr. H. Keller, de 
la Institutul de chimie a- 
norganică al Universității 
din München, prof. J. F. 
W. Mc Omie, de la Uni
versitatea din Bristol, 
prof. N. Sheppard de la 
Universitatea din Cam
bridge. într-unul din ul
timele numere ale revis
tei de chimie „Tetrahe
dron“ (Anglia) a apărut 
un articol privind cerce
tările asupra dimerului 
ciclohutadienei efectuate 
de cercetătorii menționați.

(Agerpres)

Trustului regional 
Ploiești, lipsa unor 
pentru blocurile

loi, au fost 
de înibună- 
de lucru ; 
în brigăzi 

complexe la toate lucrările de
volum mic și mijlociu din me
diul rural, pentru a se reduce con
sumul de manoperă și, prin aceas
ta, să se obțină o creștere a pro
ductivității muncii ; toate utilajele 
mari, fără excepție, vor lucra în 
două schimburi; au fost organizate 
noi cursuri, de scurtă durată, pen
tru ridicaiea calificării muncitori
lor constructori“.

Tot în legătură cu acest articol 
a mai trimis redacției o scrisoare 
de răspuns și conducerea Trustu
lui regional de construcții Plo- ' 
iești. în scrisoare se arată : „Este L adevărat că — așa cum s-a des
prins și din articolul publicat —

în cadrul 
construcții 
cumentații .....
B-2, B-3, B-4 și' altele a dus 
deficiența serioase în organizarea 
șantierelor; Anălizînd aceste cau
ze, Comitetul executiv al Sfatului 
popular al regiunii Ploiești a core
lat mai strîns activitatea D.S.A.P.C. 
cu planul de’ construcții-montaj 
al trustului ; au fost întocmite gra
fice pentru predaiea lucrărilor, a- 

’ ceasta avînd cp urmare o însem
nată îmbunătățire a predării docu
mentațiilor tehnice. înainte de a li 
definitivate, prqiectele sînt discu
tate de proiectant și de construc
tor, căutîndu-se. să se aplice pe o 
scară cît mai lq.rgă soluțiile noi în 
proiectate și să se extindă folosi
rea materialelor eficiente de con
strucție“.

„Cum se organizează 
taberele de vară pentru 

animale la pășune**
Sub acest titlu a apărut în ziarul 

„Scînteia“ 
tă în
sînt 
în 
cutiv 
giunii 
der ea 
verde 
regional a alcătuit un plan de măsuri

în care s-au prevăzut lucrări de ame
najări antierozionale, defrișări de ar- 
borete, nivelări, supraînsămînțări etc. 
Lucrările se execută de către gos
podăriile colective sub asistența teh
nică a O.R.P.O.T. Galați. Pentru folo
sirea rațională a pgșunildr s-au orga
nizat tabere de vară în toate raioa-

nele, numărul lor ridieîndu-se la 260; 
ele cuprind 53 000 de taurine.

De asemenea. Consiliul agricol re
gional Oltenia a răspuns că s-au luat 
măsurile necesare pentru folosirea 
mai eficace a pădurilor pășunabile 
din raioanele Baia de Aramă și Tg. 
fiu.

»Construcțiile de școls
în legătură cu artico

lul ..........................
școli
oună
„Scînteia“ nr. 5388, pri
mim din partea Sfatului, .. tiercle de
popular regional Ga-, î„ ,____ ____ ,_____ _
lăți următoarele: „Apre- forturi pentru procura- 
ciem 
dusă 
tei a"

„Construcțiile

ca 
de

Și

justa critica a- 
ziarul

vă comunicăm

Ja tlrnp Ș!
măsurilorcă în urma _______

luate de comitetul exe
cutiv al sfatului popu
lar regional aii început 
lucrările pe toate șan- 

construcții.
Tn prezent, depunem e-

rea tuturor materiale- 
„Scîn- lor necesare și pentru 

urgentarea lucrărilor de

de bimă calitate"
execuție a celor 69 săli 
de clasă și 7 laboratoare 
rămase în urmă, din to
talul de 296 săli de cla
să și 35 de laboratoare 
pe care le avem în con- ' 
strucție în cursul aces
tui an. Toate sălile de 
clasă vor fi date în 
folosință în cursul anu
lui 1963".

pentru bărbați — se spune, prin
tre altele, in răspunsul M.C.I., —
va fi remediată prin comenzile 
făcute către întreprinderile pro
ducătoare“.

A mai răspuns ziarului și Direc
ția comercială a Sfatului popular 
al Capitalei, care arată că în 50 
la sută din magazinele de confec
ții a fost organizat sistemul ex
punerii deschise, ceea ce permite 
consultarea nemijlocită a mărfu
rilor de către cumpărători. Para
lel, continuă acțiunea de moderni
zare a rețelei de desiacere; în 
toate unitățile există ateliere de 

. retuș. S-a îmbunătățit ,și transpor
tul confecțiilor de la ..fabrică la 
magazine, acesta făcîndu-se
cum cu mașini special1'amenajate.

„Creșterea prolifîdtății — 
condiție • însemnată

a dezvoltării șepte’uîui“

în locul tradiționalului „A fost odată 
ca niciodată...“, filmul-basm realizat de 
regizorul polonez Jan Batory după car
tea scrisă de Kornel Makuszynski. înce
pe puțin altfel : „Demult, demult, în- 
tr-un sătuc de la capătul pămîntului...“. 
Dar, ca în toate basmele, acțiunea se 
dezvoltă și de asta dată pe un plan poe- 
tico-fantastic, solicitînd puterea imagina
tivă a micilor spectatori și oferindu-le, 
prin intermediul alegoriei un tîlc mora
lizator prețios.

Eroii filmului sînt doi frați gemeni — 
Jacek și Placek — care fug de muncă, 
nu vor să învețe și nu-și ajută în nici un 
fel părinții în truda lor grea de a smul
ge roade dintr-un pămînt sterp, nisipos. 
Decît să lucreze, micii trîntori preferă 
să hoinărească toată ziua, se țin de poz
ne și rîvnesc să fure Luna, pe care o 
cred de aur, convinși că astfel ar putea 
deveni repede bogați și ar scăpa de 
orice griji. Așa încep aventuroasele lor 
peripeții, ca. a îi poartă în locuri ciudate, 
unde au prilejul să cunoască fel de fel 
de oameni și moravuri și să înțeleagă, 
în cele din urmă, că nimic nu se poate 
obține trainic pe lume-fără muncă.

într-un film anterior, „Vizita pre
ședintelui“ — în care se ocupa lot de 
universul infantil dar se adresa oameni-

lor maturi — regizorul Jan Batory s-a 
dovedit a fi un artist care știe să son
deze minuțios lumea sufletească a copii
lor. în „Cei doi care au furat Luna“, în
sușirile cineastului sint doar parțial puse 
în valoare. Filmul e străbătut de o notă 
de ironie subțire, vizibilă în descrierea 
ambianței și a multor tipuri (de pildă 
cetatea cocoșaților, unde toți supușii au 
spinarea îndoită pentru că așa le cere 
guvernatorul ; banda tâlharilor, înarmați 
pînă în dinți, grosolani și, în ultimă in
stanță, lași ; castelul de aur, unde totul 
a devenit metalic, pînă și glasurile oa
menilor, sclipirile orbitoare ale aurului 
acoperind un cumplit vid, o totală dez
umanizare). Semnificația unora dintre e- 
pisoade e reliefată din unghiul de înțe
legere al micilor eroi, dar nu odată me
taforele par excesiv încărcate, sensul lor 
nu se comunică limpede și dezvoltarea 
acțiunii este. în consecință, greoaie.

Cu siguranță că filmul și-ar fi atins 
mai pregnant țelul educativ, dacă reali
zatorii ar fi acordat principala atenție 
mișcării psihologice, evoluției lăuntrice 
a celor doi gemeni. Cupletul pe care îl 
reiau în final elogiază munca și hărni
cia, dar ne asigură doar în chip decla
rativ că într-adevăr eroii au învățat ceva 
din aventura lor.
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nr. 5 909 un raîd-anclie- 
care se analiza felul 

organizate taberele de 
diferite regiuni. Comitetul 

al Sfatului popular al 
Galați ne scrie că în 
sporirii producției de masă 

pe pășuni, consiliul agricol

cum 
vară 
exe-
re- 
ve-

, ^rin cîteva magazine de confects!**
In „Scînteia" nr. 5898 s-a publicat, 

sub titlul de mai sus, un articol în 
care erau criticate, între altele, u- 
nele lipsuri în aprovizionarea ma
gazinelor de confecții din Capi
tală. .

In răspunsurile trimise ziarului 
de către Ministerul Industriei U- 
șoare și Ministerul Comerțului In
terior se subliniază justețea celor 
semnalate în articol, arătîndu-se

în același timp măsurile ce se iau 
pentru continua îmbunătățire a 
deservirii populației cu obiecte 
de îmbrăcăminte. „S-a intensificat 
munca de creație la confecțiile 
pentru copii și adolescenți, se ur
mărește ca modelele noi create 
eă fie introduse în fabricația de 
serie“ — se spune în scrisoarea 
trimisă de M.I.U. „In ce privește 
lipsa anumitor măsuri de sacouri

Consiliul agricol raional Caiei 
ne răspunde : „In urma articolului 
apârut în „Scînteia“ nr. 5888 
facem cunoscut 
luate măsuri pentru 
täte 
raza 
năm 
zionarea cu unele materiale nece
sare pentru combaterea sterilității, 
cum es*e serul de iapă gestantă“. 
Consiliul agricol regional Cluj ne 
scrie că în cadrul regiunii s-a 
analizat planul de montă și fătări 
și s-au luat toate măsurile pentru 
asigurarea cu reproducători atît 
în perioada de pășuna!, cit și în 
stabulație.

vă 
că au lost 

a fi tra- 
toate vacile sterile din 
raionului nostru. întîmpi- 
tnsă greutăți în aprovi-

Din capul Jocului, un. comentator ne
văzut ne previne asupra temei filmului : 
în Roma, „cetatea ëtëïna“ cum e su
pranumită, eternă e ’și lupta pentru exis
tență. Și, coborind pe străzile capitalei 
Italiei, obiectivul cinematografic ne face 
pe rînd cunoștință cu cele trei personaje 
principale (Marisa, manechin la o casă 
de mode, Anna, ziaristă, și Paula, sculp- 
toriță), eroinele unei întîmplări menite 
să ilustreze într-o manieră umoristică, 
nepretențioasă, dificultățile luptei pen
tru existență într-un mare oraș al lu
mii capitaliste.

Regizorul Nunzio Malasomma (care 
este și autorul scenariului) nu-și propu
ne să descopere aspecte inedite ale rea
lităților acestei lumi bazate pe exploa
tare, speculații și minciună, și nici să 
pătrundă pînă la cauzele profunde ale 
racilelor consemnate. încercarea celor 
trei fete de a-și crea o rapidă populari
tate printr-o mistificare ingenioasă (ele 
declanșează o vie publicitate în jurul li
nei crime care de fapt nu a avut loc) 
aruncă o lumină semnificativă asupra 
moravurilor presei burgheze în goană 
după cazuri senzaționale. Nici un mijloc, 
oricît de murdar, nu este lăsat la o par-

te pentru a susține vîlvă publicitară. Și 
astfel, sculptorița — necunoscută' pînă 
ieri în pofida eforturilor ei r artistice — 
devine brusc celebră din momentul în 
care trece drept victima presupusei cri
me, iar criticii și publicul snob nu în- 
tîrzie să-i recunoască talentul... Pentru 
e’ și pentru lumea pe care o reprezintă, 
nu meritele reale ale oamenilor contea
ză, ci abilitatea cu care se fac cunoscuți. 
Iar cînd totul iese la iveală, reprezentan
ții plini de morgă ai justiției burgheze 
nu pregetă să dea lecții celor trei fete 
care, în fond, n-au făcut decît să se con. 
formeze modului de viață al societății 
în care trăiesc.

Dacă nu se distinge prin originalitate 
și invenție comică de cea mai bună ca
litate (adesea situațiile comice sint ba
nale și insistent lungite), filmul este to
tuși amuzant. Merită remarcat că, la ni
velul unei producții de serie, autorul a 
căutat să-și pună în valoare cu consec
vență ideea critică. Și, putea reuși mai 
bine dacă, pe parcursul intrigii, nu se 
lăsa antrenat într-o seamă de implicații 
lăturalnice, minore.

M. LUPU

Mai multă atenție problemelor că 
au 

voia

productivității muncii

Consfătuiri pe tema 
calității produselor

pri- 
în 

Ră-

Uzina constructoare de utilaj chi
mic și petrolier nr. 2 Ploiești este 
una din cele mai tinere întreprin
deri industriale din regiune. Dez
voltată pe locul unor foste ateliere 
de reparații, aici s-au ridicat în 
ultimii ani hale mari de fabrica
ție, s-au montat mașini-unelte noi, 
moderne. Procesul de producție a 
fost specializat în fabricarea apa- 
ratajului chimic și de rafinării, u- 
tilaje de înaltă tehnicitate, a căror 
asimilare a cerut eforturi deosebite 
din partea colectivului uzinei. 
Au fost luate numeroase 
suri în vederea organizării 
mai bune a muncii, perfec
ționării tehnologiei de fabri
cație, extinderii unor meto
de avansate de lucru. La ca
zangerie, lucrul a fost orga
nizat- pe ateliere și echipe 
specializate în fabricarea a- 
numitor produse : într-un atelier

Luată în ansamblu, activitatea u- 
zinei pe primele 6 luni ale anului 
este pozitivă. Totuși, unii indica
tori ai planului de producție și în
deosebi sarcina de creștere a pro
ductivității 
lizați în 
La aceasta 
doială, și 
Dar principala cauză constă în fap
tul că în întreprindere nu s-au fo
losit din plin rezervele interne exis
tente în fiecare sector de activitate.

în primul rînd este vorba de fap-

muncii nu au fost rea- 
întregime pînă acum, 
au contribuit, fără în- 
unele cauze obiective.

uzinei a luat unele măsuri pentru 
întărirea serviciilor de concepție 
— constructor-șef și tehnolog-șef, 
nici acum aceste servicii nu pot 
asigura din vreme proiectele de 
execuție și tehnologia de lucru. 
Conducerea uzinei va trebui să 
insiste în continuare asupra îmbu
nătățirii muncii în cadrul acestor 
servicii. întîrzierea lansării în fa
bricație este pricinuită și de 
faptul că depozitul de materiale nu 
este bine organizat. Materialele sîrțt 
depozitate fără a fi sortate pe di

mensiuni și calități ; cu toa
te că suprafața depozitului 
este mica, o parte este ocu
pată cu utilaje ce sînt date 
disponibile și care stau de 
mult timp aici.

Perfecționarea tehnologiei 
de lucru și extinderea me

todelor avansate de muncă duc 
în mod nemijlocit la folosirea 
mai intensivă a mașinilor și a 
suprafețelor de producție, la creș-- 
terea productivității muncii. De 
la începutul anului, 
uzină s-a acordat 
atenție extinderii 
dee noi de lucru.
văzută în planul tehnic la pro
cedeul de sudură automată, de pil
dă, a fost realizată 
luni în proporție de 
sută.

Ridicarea nivelului 
profesionale ale muncitorilor, teh
nicienilor, maiștrilor și inginerilor 
este o condiție hotărîtoare pentru 
creșterea în ritm susținut a pro
ductivității muncii. în uzină s-au 
organizat cursuri pentru ridicarea 
calificării muncitorilor și cicluri de 
expuneri pe teme tehnice pentru

numitor produse : intr-un atelier se 
face pregătirea fabricației, în altul 
se realizează schimbătoarele de căl
dură, iar în altul —- coloane, came
re de cocs etc. Specializarea echi
pelor de cazangii în fabricarea anu
mitor produse a contribuit la creș
terea calificării și îndemînării lor, 
la folosirea mai deplină a capaci
tăților de producție.

în ultimii 3 ani, volumul produc
ției globale realizat în această în
treprindere a crescut de peste 3,6 
ori. Succese însemnate au fost ob
ținute și în direcția reducerii pre
țului de cost. Numai în primele 4 
luni ale acestui an s-au înregistrat 
economii suplimentare în valoare 
de 120 000 lei. Iată doar cîteva din 
realizările în producție obținute de 
colectivul uzinei nr. 2 Ploiești.

tul că pînă acum nu s-a reușit să 
se asigure în fiecare lună o desfă
șurare ritmică a producției, într-o 
uzină cu specific de cazangerie și 
construcții metalice, realizarea rit
mică, lună de lună, decadă cu de
cadă, a sarcinilor de plan depinde 
mai ales de crearea unui decalaj 
normal între pregătirea documenta
ției și tehnologiei de fabricație și 
procesul de producție 
Tocmai acest lucru nu 
vedere pînă acum.

— Pe la începutul
doua decade a lunii iunie, ne spu
nea maistrul cazangiu Mihai Rică, 
secția noastră nu avea asigurat ne
cesarul de materiale debitate, de 
scule și dispozitive pentru produc
ția întregii luni.

Deși în ultimele luni conducerea

propriu-zis. 
s-a avut în

celei de-a

De
, în această 

insuficientă 
unor proce- 
Sarcina pre-

în primele 5 
numai 60 la

de cunoștințe

tehnicieni și ingineri. Păcat 
după o vreme aceste cursuri 

• fost lăsate să se desfășoare la 
întîmplării.

în uzină lucrează muncitori 
cepuți,' cu multă experiență 
muncă, cum sînt sudorii Ion
doi și Dumitru Barbu, cazangiii Pa
vel Georgescu, Gheorghe Pavelescu 
și alții. în ultimele luni, comitetul 
sindicatului nu 
nici o acțiune 
experienței lor 
lalți muncitori.

Comitetul de 
țiile de bază din secțiile uzinei au 
analizat anul acesta în cîteva rîn- 
duri problemele producției. De fie
care dată au fost stabilite măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii poli
tice și de agitație, pentru organi
zarea mai bună a întrecerii socia
liste și a consfătuirilor de produc
ție, pentru promovarea unor meto
de avansate de lucru. A lipsit însă 
controlul sistematic, de zi cu zi, al 
măsurilor prevăzute, astfel că mul
te dintre ele au rămas pe hîrtie.

La Uzina constructoare de utilaj 
chimic și petrolier nr. 2 Ploiești 
există condiții pentru realizarea u- 
nui nivel mai înalt al productivi
tății muncii, corespunzător sarcini
lor înscrise în acest sens în planul 
întreprinderii. Punerea în valoare a 
posibilităților și rezervelor interne, 
controlul și îndrumarea mai atentă 
din partea organizației de partid, 
a conducerii administrative și 
a comitetului sindicatului vor 
contribui în bună măsură la re
cuperarea rămînerii în urmă în a- 
ceastă privință, la sporirea rezul
tatelor bune pe care uzina le-a do- 
bîndit în realizarea celorlalți indici 
de plan și, mai ales, în domeniul 
îmbunătățirii calității produselor 
fabricate.

a întreprins totuși 
pentru răspîndirea 
în rîndurile celor-

partid și organiza-

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii"

La fabricile „Mătasea populară“ din 
București, „Partizanul roșu“ din Brașov 
și altele au avut loc consfătuiri pe tema 
îmbunătățirii calității produselor. Cu a- 
cest. prilej au fost discutate o serie de 
probleme legate de calitatea produselor 
fabricate în primele 5 luni ale anului 
acesta.

In
Colectivul de 

tehnicieni de la 
navigației civile-Galați urmărește în
deaproape traducerea în viață a planu
lui M.T.O. In primele cinci luni ale 
anului, din cele 41 de măsuri prevă
zute în plan, 33 au și fost realizate. 
S-a îmbunătățit utilizarea capacității 
portuare, a vaselor și a utilajelor, a 
fost sporită viteza de încărcare și des
cărcare a vaselor și vagoanelor. Navele 
maritime au fost repartizate mai judi
cios între porturi, în raport cu posibili
tățile de manipulare. în vederea spori
rii capacității de depozitare s-au con
struit magazii noi.

în vederea îmbunătățirii procesului 
tehnologic de deservire a navelor, în

sprijinul navigatorilor 
muncitori, ingineri și 
Direcția regională a

porturile Galați și Brăila a 
tins, la toate operațiunile de 
lare, schimbul din mers al 
și docherilor pe locul de muncă. Pen
tru mărirea capacității de extracție a 
nisipului și intensificarea transporturi
lor s-au dat în folosință o dragă aflată 
în reparație și 4 ceamuri. Au fost or
ganizate cursuri de ridicare a calificării, 
la care au participat 111 marinari, 
motoriști, fochiști și tractoriști.

Toate aceste măsuri au contribuit 
la îndeplinirea și depășirea planului de 
producție al întreprinderii, la realiza
rea unor economii în valoare de peste 
260 000 lei.

fost ex- ■ 
manipu- 

utilajelor

ȘTEFAN IGNAT 
tehnician
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Othello — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Sărutul 
Ciauitei — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglâle" (Sala Comedia) : Ma
șina de seris — (orele 20). (Sala Studio): 
Adam și Eva — (orele 20). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (Parcul Herăstrău) : Scanda
loasa legătură dintre domnul Kettlé și 
doamna Moon — (orele 20). (Parcul „23 
August“) : Antoniu și Cleopatra — (orele 
20). (Grădina „9 Mai“) : Băieții veseli — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Război și pace — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie ; Umbra — (orele 20). Tea
trul pentru tineret șl copii (Sala „C. 
Mille“) : Logodnicul de profesie se în
soară — (orele 20). (Parcul „N. Bălces- 
cu") : Chirița în provincie — /(orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Palatul melodiilor — (orele 20). 
(Grădina Boema) : Ca la revistă — 
(orele 20,15).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna- 
‘ ‘ Patria 

Bueu- 
21,15) 
21,30),

tă : rulează la cinematografele 
(9,45; 12,00; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
vești (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
Ștefan cel Mare (10; .12,15; 15; 17,30; 20) 
Stadionul Dinamo (orele 20,30), Arenele 
Libertății (orele 20,30). Tăunul : Repu
blica (10; 12; 14; 16,45; 19; 21,15), Elena
Pavel (9; 11; 13; 15,45; 18; 20 - grădină 
20,30). Adorabile șl mincinoase : rulează 
la cinematografele Magheru (10; 12;
14,15, 16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu (9,30; 
11,45; 14; 16.30; 18,45; 21 — grădină 20,15). 
înfrățirea între popoare (10; 15,15; 17,45; 
20,15), Grivlța (11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). 
Flacăra (14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta 
(10,30; 12,30; 15,15; 17,30; 19,45 — grădină
20.15) , Grădina 13 ~.........................
20.15) . Dracul șl cele 
mascop : rulează la 
Alecsandrl (11; 13,30;

Septembrie (orele 
10 porunci — etne- 
clnematografele V.
16), Victoria (8,15;

11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Libertății (10; 
12,30; 15: 17,30; 20), Patinoarul „23 August“ 
(orele 21), Grădina Luceafărul
20.30) . Lumină de 
(10,30; 12,30; 14,30; : 
doi care au furat 
Lumina (rulează 
orele 9,45 pînă la i
16,45; 18,45; 20.30). Volga (10; 12; 15; 17;
19; 21). Program special pentru copil la 
orele 10 Ia cinematograful 13 Septem
brie. Seara prietenilor filmului : V. 
Alecsandri (orele 19). Noua prietenă a 
tatii : 13 Septembrie (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , V. Roaltă (10; 12; 14; 16; 18,15 —
grădină 20,30), Miorița (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 16 
după-amlază : 18,15; 20,30). Mexicul cîn- 
tă : 1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30). Mama 
India : 23 August (10; 12; 15; 17; 19 — 
grădină 20,30). Cielito Lindo : G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). Filme do
cumentare rulează în continuare de la 
orele ■ 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Plaja : Central (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Moșilor (10,45; 
15,15; 17,30; 19,45 - grădină 20,15). Căpi
tanul Fracasse — cinemascop : Giulești 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Cereomușki :
Cultural (15,30; 18,00; 20,30), B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20). Haiducii din Rio- 
Frio : rulează în continuare de la orele 
9 pînă la orele 21 la cinematograful 
Alex. Popov. Tinerii — cinemascop : 8 
Martie (11; 15,30; 17,45; 20 — grădină
20.30) . Cerul n-aro gratii : Unirea (16; 
18). Bunica Sabella : rulează la cinema
tograful C-tin David (16; 18,15; 20,30). 
Fetele — cinemascop : Grădina Unirea 
(orele 20,30). Colegii : rulează la cine
matografele Alex. Sahia (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30 - grădină 20,15), Floreasca 
(16; 18,15; 20.30), Omul amfibie : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (15,45; 
18; 20,45). Crimă fără pedeapsă : Munca 
(16; 18,15; 20,30). Pe urmele bandei : 
Popular (15; 17j 19; 21), Luceafărul (15;

(orele 
: iulie : Tineretului
16,30; 18,30; 20,30). Cel 
luna — cinemascop : 

în continuare de la 
orele 15, după-amlazh

17,15; 19,30), Grădina Libertății (orele 
20,30). Miracolul lupilor — cinemascop : 
rulează la cinematografele M. Emlnescu 
(11; 15,30; 17,45; 20), Grădina T. Vladimi- 
rescu (orele 20 45). " . ‘
stradă : rulează la Grădina Iile Pintilie 
(orele 20,15). Mila regească ; rulează la 
cinematograful G. Bacovla (15; 17; 19; 
21). Hamlet : Drumul Serii (15, 18; 21). 
Tinerețea Iul Malakovski ; rulează la 
cinematograful Aurel Viaicu (15,30; 18; 
20,30). Rocco și frații săi — ambele serii: 
Maxim Gorki (10,30; 16; 19,30), Grădina
Progresul (orele 20,30), 16 Februarie
(15,45; 19). Mongolii — cinemascop : ru
lează la cinematograful Iile Pintilie 
(orele 15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Ce cîntec ți-a 
plăcut mai mult ? 19,40 — în fața hărții. 
----- ' ' * ” . 20,20 

cil 
de

Noaptea pe auto-

19,50 — Să-l cunoaștem pe Codin, 
— Telemagazin. 21,35 — Intîlnire 
Waldteufel. In încheiere : Buletin 
știri, sport, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă șl călduroasă, cu cerul senin. 
Vîntul a suflat slab din sud-vest. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 25 grade la Mangalia și 35 grade 
la Giurgiu și Craiova.

Timpul probabil pentru zilele de 30 
iunie, 1 și 2 iulie. In țară : Vremea se 
menține călduroasă, dar devine ușor in
stabilă începînd din vestul țării. Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. Tempe
ratura staționară la început, apoi în 
scădere ușoară. In București și pe li
toral : Vremea se menține călduroasă, 
dar devine ușor Instabilă. Cerul va fi 
variabil, favorabil averselor de ploaie 
după-amiaza. Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere ușoară.
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Noi discuri in magazine
In ultimele zile, în magazinele de 

specialitate au apârut noi discuri 
editate de „Electrecord“. Amatorii 
de muzică simfonică au astfel po
sibilitatea să-și procure un nou disc 
cu înregistrarea Concertului pentru 
pian și orchestră nr. 9 în mi bemol 
major de Mozart, în interpretarea 
pianistului Valentin Gheorghiu, a- 
companiat de orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii romîne sub con
ducerea dirijorului elvețian Richard 
Schumacher. P9 același disc este 
înregistrată și Fantezia pentru plan 
nr. 3 în re major de Mozart, inter
pretată tot de Valentin Gheorghiu.

In curînd urmează să fie editat 
un disc cuprinzînd suite din balete
le „Frumoasa din pădurea adormi
tă“ și „Lacul lebedelor" de Ceai- 
kovski, în interpretarea Filarmonicii 
naționale din Varșovia.

Zilele următoare se va găsi în 
magazine și un disc cu înregistra
rea Concertului nr. 1 pentru vioară 
și orchestră în re major de Paga
nini, solist Ștefan Ruha, acompaniat 
de orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat din Cluj. (Agerpres)

Pag. 3

upă o iarnă aspră, în care 
premiera de la „Alhambra“ 
venea a doua zi după 
„Balul presei“ și un

„banco“ memorabil la Cazinoul de 
la Sinaia se ciocnea cu ultimul pro
ces pentru crimă pasională în lu
mea bună; după o primăvară cu 
agitații parlamentate, cursa de ga
lop la Băneasa și o panama de-o 
sută de milioane în materie de ar
mament; după pregătiri îndelung 
gîndite, grave și decisive, de cos
tume pentru plajă și pulovere fan- 
tezi pentru faleză seara sau lo
calitate de munte — doamna și 
domnul plecau în vacanță, acordîn- 
du-și o odihnă bine meritată. Ca la 
teatru, cînd se schimbă decorurile, 
„Bucureștiul" se muta la Carmen 
Sylva sau Predeal, astfel încît, la 
ridicarea cortinei pentru actul II, 
întîlneai aceleași personaje, nu
mai că în alt cadru și, bineînțeles, 
în alte costume. „Bucureștiul" cel 
mic pleca din Bucureștiul cel mare, 
ocupînd, vreme de-un sezon, nisipul 
aurit și brazii, pentru a se întoarce 
la sfîrșit în septembrie acasă și a 
trăi din nou rotația anotimpurilor, 
pînă la următoarea mare migrație. 
Și, asemeni unui șef de stat por
nit în turneu prin țară, Bucureștiul 
era însoțit de atașați! săi de presă 
care aveau grijă 6ă informeze opi
nia publică despre mișcările doam
nei și domnului, doamnelor și dom
nilor. Atunci, în zilele toride, gaze
tele înserau rubrica bine cunoscu
tă sub numele de „Curierul băilor“, 
aducînd țării la . cunoștință că ne
vasta băcanului de pe Calea Victo
riei face baie în Marea Neagră sau 
se răcorește în munți. „In stațiunea 
Vatra Doinei remarcăm prezența 
d-lor : Caton Militeanu, inspector ge
neral de finanțe; Zamfir Răducanu, 
petrolist — Prahova; Vlădoianu J. M., 
administrator financiar; Alexandru 
Zahariade, administrator al Soc. 
Rom-Americană — Ploiești; Mavro- 
cordat, proprietar, A. Preutescu, șei 
de poliție, cu soția.

(Din „Curentul“ nr. 3417 — 6 au
gust 1937).

Vizitatori la Rîșnov: Șt. Paropol,

comerciant, cu familia; V. Nicolau, 
căpitan de jandarmi; familia S. 
Rosenfield, bijutier; Dumitru Peneș, 
comerciant, cu familia; familia V. 
Malacopol, cerealist.

(Din „Curentul“ nr. 3415 — 4 au
gust 1937).

Asemenea știri apăreau cu re
gularitate în ziarele de tiraj. Era 
firesc eă apară. Și mai ales era 
cu putință.

Mă întreb o clipă de ce nu apare 
și astăzi în presă „Curierul băilor“.

Și examinînd pe-o față și pe alta 
pricinile pentru care redacțiile noas
tre nu se îngrijesc de publicarea lis
telor de vizitatori, ajung la conclu
zia că motivul principal îl consti
tuie faptul că asemenea rubrică ar 
fi cu neputință de realizat. Tovară
șa și tovarășul (miner, frezor, învă
țător, medic de țară ingineT la O- 
nești, maistru textllist, țăran de la 
colectivă, funcționar la sfatul popu
lar, student la Institutul de Teatru) 
sînt cu zecile de mii în fiecare lună 
sau „serie“ și numele lor tipărite, 
chiar cu „petit", ar ocupa toate co
loanele tuturor ziarelor din toate zi
lele verii. Iată un imposibil care 
ne face plăcere.

In patria noastră socialistă odih
na a devenit o problemă de stat. 
Și nu cea mai de pe urmă. Privind 
cu atenție lucrurile, observi că pen
tru o vacanță se depun eforturi a- 
semănătoare într-un fel cu organi
zarea producției într-o ramură sau 
alta. Sănătatea și buna dispoziție a 
cetățeanului angajează energiile a 
vreo zece sau douăzeci de institu
ții de stat. S-au construit blocuri, 
vile, restaurante, cinematografe, 
drumuri, toate la un loc alcătuind 
adevărate orașe ale plăcerii de a 
trăi. O.N.T.-ul — acest minister al 
odihnei — și-a întins ramificațiile 
în întreaga țară, organizînd și coor- 
donînd plecarea oamenilor la E- 
forie sau la Băile Herculane, la 
Borsec sau în Delta Dunării. In
dustria alimentară și cea ușoară ex. 
pediază tone de mărfuri în localită
țile balneo-olimaterice. C.F.R.-ul

pune în mișcare trenuri speciale. 
De pe aerodromuri decolează a- 
vioane cu turiști. Presa, radioul te
leviziunea urmăresc această stră
danie formidabilă cu aceeași încor
dare și aceleași intervenții critice- 
operative care însoțesc îndeobște 
recoltarea cerealelor. In republica 
noastră odihna a devenit, alături de 
muncile agricole, a doua mare cam
panie a lunilor de vară.

De ce ?
Pentru că, spre deosebire de ca

pitalism, unde întreprinderile de 
organizare a vacanțelor sînt un mij
loc de cîștig, precum fabricarea bre
telelor, la noi odihna e un scop. 
Din aceeași familie de scopuri ca 
sportul de masă sau mișcarea artis
tică de amatori. Din aceeași familie 
de țeluri ca blocurile moderne de la 
Iași sau sala de concerte a Radio
televiziunii. Din aceeași familie de 
obiective ale socialismului, înscrise 
acum mai bine de o sută de ani în 
cărțile lui Marx și Engels: viață bu
nă. Simplu. Viață bună. Cînd a a- 
părut Manifestul Comunist, el a fost 
tipărit după cum se știe, fără ilus
trații: nimeni nu poate fotografia 
viitorul. Astăzi, dacă un editor cu 
fantezie ar dori să întovărășească 
profețiile despre civilizația socialis
tă, eu i-aș recomanda, între altele, 
cîteva imagini de pe litoralul romî- 
nesc: seamănă.

Seamănă atît de bine o vacanță 
(săptămîni de destindere a trupului 
și spiritului) cu gîndurile despre 
timpul liber pe care socialismul îl 
oferă muncitorului. Seamănă atît de 
bine o vacanță (blocuri ultramoder
ne, culori întru mulțumire estetică, 
restaurante din sticlă și beton, tro
leibuze legînd o localitate de alta) 
cu gîndurile despre civilizația supe
rioară pe care socialismul o oferă 
muncitorului.

Seamănă atît' de bine o vacanță 
(teatre de la București în turneu, ci
nematografe în aer liber, biblioteci) 
cu gîndurile despre cultura pe care 
socialismul o oferă muncitorului.

AL. MÏRODAN

CARNET CULTURAL
Vie activitate
concertistică

BACĂU (coresp. 
„Scînteii“). — Filarmo
nica de Stat din Bacău 
a dat de la începutul a- 
nului și pînă în prezent 
22 de concerte simfo
nice și simfonice-popu- 
lare, dintre care 9 la Bo. 
man. Piatra Neamț, O- 
nești și alte centre mun
citorești din regiune.

Printre soliștii filar
monicii din Bacău au 
fost Valentin Gheorghiu, 
Badu Aldulescu, Vladi
mir Orlov ș.a., precum 
și unii interpreți de 
peste hotare.

La pupitrul filarmo
nicii au urcat, pe lingă 
cei doi dirijori perma
nență — Igor Ciornei și 
Eugen Pricope — și di
rijorii Emanoil Ele- 
nescu (București). Silviu 
Zavulovici (Galați), Teo
dor Costin (Craiova) etc.

Expoziție 
de caricaturi

CONSTANTA (coresp. 
„Scînteii“). — La du
hul central din Eforie- 
Nord s-a deschis o ex
poziție cu lucrări ale 
caricaturistului Eugen 
Taru. Expoziția cu
prinde peste 100 de 
caricaturi pe teme ale 
politicii internaționale.

Formații artistice 
tinere

Din corul, formația de 
dansuri și orchestra de 
muzică populară și u- 
șoară care au luat ființă 
anul. acesta pe lingă 
Casa raională de cultură 
din Brad fac parte zeci 
de tineri și tinere. Ei au

prezentat spectacole a- 
preciate de oamenii 
muncii pe scena casei de 
cultură din localitate și 
in comunele Vața de Jos, 
Zdrapți Gurabarza și 
Luncoi.

La studioul
artistului amator 

din Caracal

Studioul artistului a- 
mator care funcționea
ză de cîteva luni la 
Casa raională de cultură 
din Caracal îndrumă ac
tivitatea formațiilor ar
tistice de amatori din 
raion, organizează discu
ții pe marginea progra
melor care se prezintă 
săptămînal aici. Astfel, 
în cadrul „Zilei artistu
lui amator“ au fost ana
lizate spectacolele pre
zentate de formațiile 
muzical-coregrafice din 
Amărăștii de Jos și Mîr- 
șani și de echipele de 
teatru ale căminelor cul
turale din Deveselu și 
Slăveni.

Cenaclul literar
pe teren

Mai mulți membri ai 
cenaclului literar „Geor. 
ge Coșbuc" de pe lingă 
Casa de cultură din Si- 
ghet s-au întors recent 
dintr-o deplasare făcută 
în localitățile Liviu Be- 
breanu, George Coșbuc 
și Năsăud. Aici au vizi
tat muzeele memoriale 
Liviu Bebreanu și Geor
ge Coșbuc, iar la școala 
medie nr. 1 „George 
Coșbuc" din Năsăud și 
la căminul cultural din 
comuna George Coșbuc 
membrii cenaclului și so
liștii, acompaniați de o

formație orchestrală, au 
prezentat programe lite- 
rar-muzicale care s-au 
bucurat de succes.

în memoria
lui St. O. Iosif

La Muzeul literaturii 
romîne din șoseaua Ki- 
seleff nr. 10 din Bucu
rești s-a deschis o expo
ziție consacrată împlini
rii a 50 de ani de la 
moartea poetului St. O. 
Iosif. Sînt prezentate fo
tografii documente, ma
nuscrise, obiecte de lu
cru care au aparținut 
poetului, precum și edi
țiile din opera sa apăru
te în timpul vieții scriito
rului și în anii regimu
lui de democrație popu
lară.

Lucrări
de etnograîie 

și folclor

Colecția secției din 
Cluj a Institutului de 
etnografie și folclor al 
Academiei B. P. Bomîne 
s-a îmbogățit cu noi pie
se muzicale și literare 
valoroase, culese din co
munele Mociu și Cojoc- 
na. In prezent, secția 
dispune de o colecție de 
peste 21000 de piese 
din diferite localități din 
cîmpia transilvăneană.

Specialiștii clujeni lu
crează acum la valorifi
carea unui bogat mate
rial folcloric cules în 
ultimul timp în comuna 
Braniștea, raionul Dej, 
în vederea elaborării u- 
nor lucrări științifice.

CONSTANȚA BUZEA

Vor fi odată, multe...
Vor fi odată multe, gata, 
Dar nu mă tem că vom uita 
Mistria roasă și lopata, 
Și scripeții de macara.

Vor fi atîtea — fapte — mîine 
Din visul meu de azi, bogat 
De zbor, și trandafiri, și pîine, 
Cite din veac m-au luminat.

Și, mai frumos ca la-nceput, 
Vor fi atîtea visuri încă, 
Și-atîta lume de crescut — 
Cascadă scăpărînd din stîncă.

Vor fi un șantier de stele, 
Un cerc în cer de căi perechi, 
Noi, axele mișcării mele, 
Pe schela unui soare vechi.

(Din volumul „De pa pămînt“ apărut în colecția 
„Luceafărul“).

IL1E CONSTANTIN

Patria
Patria e-n aceste case 
care-nvelesc pămîntul, 
cu străvezii pereți și-acoperișe 
închise bolților de meteori, 
în tensiunea frunzelor pe vînt, 
în vesele catarge de culori.

Patria e-n această minime
a trecerii 
dinspre vis spre unelte 
în puterea ce-mi este dată 
să chem lucruri din adîncimi.

Patria e-n aceste cuvinte, 
gustate cu limba, duse cu auzul, 
care, rostite, numesc puternic 
fețe de oameni, zboruri de nave, 
zile, cunoaștere, sentimente, 
suirea Soarelui, copleșitoare.

Patria e-n această mutare 
de vieți spre cumpăna fericirii, 
în mari priveliști schimbînd priveliști, 
e în Partidul fixînd timona 
și prora-naltă spre comunism.

în parcul copiilor din orașul Cluj

AURULU
Chiar de la Intrarea mea în res

taurantul new-yorkez al cărui client 
obișnuit eram, îl observasem pe bă. 
trînelul așezat la prima masă, care 
mînca un mușchi gros, în sînge. Car
nea roșie îmi atrase atenția, căci, pe 
atunci, era foarte rară, dar și figura 
tristă și fină a omului. Desigur că-1 
cunoscusem cîndva, la Paris sau în 
altă parte. Cum m-am așezat, l-am 
chemat pe patron, un périgourdin 
harnic și dibaci, care știuse să facă 
din această pivniță strîmtă un loc 
de întîlnire al mîncăcioșilor rafinați.

— Spune-mi, te rog, domnule Ro
bert, clientul din dreapta ușii e 
francez, nu-i așa ?

— Care ? Cel care stă singur la 
masă ?... E domnul Bordacq. Vine 
aici zilnic.

— Bordacq ? Industriașul ? Da, da, 
îl recunosc acum... Nu l-am văzut 
niciodată aici, la dumneata.

— Pentru că de obicei vine înain
tea tuturor... E un om căruia îi place 
să fie singur.

Patronui se plecă spre masa mea 
și-mi spuse încet :

— Sînt oameni ciudați, el și cu so
ția lui, știți... Foarte ciudați. Acum 
îl vedeți pe el luînd singur masa. 
Ei bine, dacă veniți diseară, la 
șapte, o găsiți pe soția lui cinînd 
singură. S-ar crede că nu vor să se 
vadă. Și totuși sînt în cele mai bune 
relații ; trăiesc împreună la Hotel 
Delmonico... Pentru mine, acest me
naj est0 un adevărat mister.

— Patroane, spuse un chelner, so
coteala la 15.

Domnul Robert mă părăsi, dar eu 
mă gîndeam mai departe la pere
chea aceasta... Bordacq... Desigur, 
îl cunoscusem la Paris. Intre cele 
două războaie, putea fi văzut dese
ori la Fabert, autorul dramatic, care 
vădea pentru el o înclinație surprin
zătoare, născută fără îndoială din 
faptul că aveau aceeași marotă, a 
plasamentelor sigure, șl aceeași 
groază, aceea de a-șl pierde ave
rea... Bordacq... Trebuia să albă a- 
proape optzeci de ani. îmi amin
team că, prin 1923 se retrăsese din 
afaceri cu un număr respectabil de

Nuvela „Blestemul aurului", a cu
noscutului scriitor francez André 
Maurois, face parte dlntr-o culegere 
intitulată „Pentru piano solo", care 
a apărut în anul 1960, 

milioane. Pe atunci era înnebunit de 
căderea francului :

— E o nebunie 1 spunea el. După 
o muncă de patruzeci de ani să a- 
jung la sapă de lemn. Nu numai că 
rentele și obligațiunile mele nu mai 
valorează nimic, dar nici acțiunile 
industriale nu mai urcă. Banii mi se 
topesc printre degete. Cum ne vom 
duce bătrînețile 7

— Faceți ca mine, îi spunea Fa
bert. Am transformat tot ce am în 
lire sterline... Iată o monedă care-ți 
dă toată siguranța.

Cînd i-am revăzut, peste trei sau 
patru ani, erau amîndoi descumpă
niți. Bordacg urmase sfaturile lui 
Fabert ; între timp se produsese ri
dicarea francului de către Poincaré, 
iar lira coborîse foarte mult. Ideea 
fixă a lui Bordacq era acum să sca
pe de impozitul pe venit, al cărui 
procent creștea.

— Sînteți un copil, îi repeta Fa
bert. Faceți ca mine... Există o sin
gură valoare stabilă și numai una : 
aurul... Dacă în 1918 ați fi cumpărat 
lingouri de aur, n-ați fi avut venituri 
impozabile, n-ați fi plătit nici un fel 
de impozite și astăzi ați fi fost cu 
mult mai bogat... Transformați tot ce 
aveți în aur șl culcați-vă pe-o 
ureche.

Familia Bordacq se supusese, 
cumpărase aur, închiriase un seif 
și gustase plăcerea deosebită de a 
întredeschidă ușa sanctuarului șl a 
se închina zeului său...

Acum îi pierdusem din vedere timp 
de zece ani. Intr-o zi, prin 1937, i-am 
întîlnit la un negustor d9 tablouri 
din cartierul Saint-Honoré — el trist 
și distins, ea exuberantă și naivă, o 
bătrînică foarte curățică, în rochie 
de mătase neagră cu jabou de dan. 
telă. Timid, Bordacq îmi ceruse sfa
tul.

— Dumneavoastră care sînteți ar
tist, credeți, oare, dragă domnule, că 
impresioniștll mai au vreo șansă sä 
li se urce prețul?... Nu știți?... Ml se 
spune că da, dar au urcat destul de 
mult. Trebuia să mă bag în negoțul 
ăsta la începutul secolului... Desigur 
că ideal ar fi să cunoști școala 
care le va urma și ar putea să fie 
cumpărată astăzi pe un preț de ni
mic. Numai că, vedeți, nimeni nu-mi 
poate da garanții în privința asta.j 
Ce vremuri 1 Nici măcar experții nu 

știu nimic 1 în fine, trebuie să recu
noașteți că e de necrezut 1 îi întreb : 
„Care va urca acum ?" Ei ezită, dra
gul meu, o scaldă. Unii spun Utrillo, 
alții Picasso... Dar toate astea-s 
pe acum foarte cunoscute.

lingoul dumneavoastră

de

de- Și 
aur î
- II 

altele...
am mereu... îl am... și multe 
Dar guvernul vorbește des- 

Desen de N. POPESCU

pre rechiziționarea aurului, despre 
deschiderea safeurilor... E groaznic... 
îmi veți spune : c-ar fi mai înțelept 
să depun totul în străinătate... Fără 
îndoială, dragă, fără îndoială... Dar 
unde ? Guvernul britanic este la fel 
de aspru ca al nostru ; Olanda și 
Elveția sînt prea expuse în timp de 
război... Mai sînt și Statele Unite, 
dar, de cînd cu Roosevelt, pînă și 
dolarul... Și apoi 'ar trebui să ne mu. 
tăm și noi acolo, ca să nu riscăm 
să ne trezim într-o zi cu retragerea 
tăiată.

Nu mai știu ce i-am răspuns a- 
tunci. Acești Bordacq care se cram
ponau de comoara lor, în timp ce o 
civilizație întreagă se prăbușea, în

cepeau să mă enerveze. 
Ieșind din galeria de ta
blouri, mă despărțisem de 
ei și-i priveam cum se în
depărtează cu pași mici, 
prevăzători, amîndoi îm- 
brăcați în negru, corecți și 
lugubri. Și iată că-i regă
seam în Leyington Ave
nue la Șarpele de aur. Ce 
se întîmplase cu ei în 
timpul războiului? Cum de 
nimeriseră la New York? 
Eram curios să aflu și, 
cînd Bordacq se ridică 
m-am dus spre el și m-am 
prezentat.

— A! îmi amintesc foar
te bine, spuse el. Ce plă
cere să vă revăd, scumpul 
meu domni Sper că ne 
veți face cinstea să veniți 
la noi, la o ceașcă de 
ceai. Locuim hotel 

Delmonico. Soția mea va fi atît de 
fericită... Pentru noi, care nu știm 
englezește nici unul, nici celălalt... 
viata este monotonă.

— Și v-ați mutat definitiv în Ame
rica ?

— Sîntem obligați, spuse el. Am 
să vă explic. Veniți mîine Pe la 
cinci.

Am acceptat și am fost punctual 
la întîlnire. Doamna Bordacq purta 
aceeași rochie neagră cu jabou de 
dantelă ca în 1923 și. la gît, fru
moasele-! perle. Mi s-a părut foarte 
tristă.

— Mă plictisesc grozav ! spuse ea. 
N-avem decît aceste două camere, 
nici un prieten... Ah 1 n-aș fi crezut 
niciodată că-mi voi termina viața în 
exilul ăsta.

— Dar cine v-a silit, doamnă ? am 
întrebat-o eu. După cite știu, n-ați 
avut nici un motiv special să vă te
meți de nemți. Desigur, înțeleg că 
n-ați dorit să trăiți în preajma lor ; 
totuși, de aici și pînă la a vă exila 
de bună voie într-o țară a cărei 
limbă nici măcar nu o cunoașteți...

— Oh I spuse ea, nemți! nu au nici 
un amestec în chestia asta. Am venit 
aici cu mult înainte de război.

Soțul ei se ridică, se duse să des
chidă ușa care da în culoar ca să 
se asigure că nimeni nu ascultă, o 
închise cu zăvorul, apoi, reașezîn- 
du-se. îmi spuse cu glas 6căzut:

— Am să vă explic totul. Știm că 
sînteți discret și am fi foarte mulțu
miți să ne dați un sfat. Am eu și un 
avocat american. Dar dumnea
voastră mă veți înțeieqe mai bine... 
Iată... Nu știu dacă vă amintiți că, 
după venirea la putere a Frontului 
Popular, am considerat că e pericu
los să ne păstrăm lingourile de aur 
într-o bancă franceză. Am găsit deci 
mijlocul să le transportăm, pe cale 
clandestină, dar sigură, în Statele 
Unite. Firește, hotărîsem să ne stabi
lim aici. Nici nu se punea problema 
să ne despărțim de aurul nostru... 
Era de la sine înțeles... La New 
York, încă în 1938, l-am transformat 
totuși în dolari, pentru că nu credeam 
(și aveam dreptate) ca America să 
facă o nouă devalorizare șl pentru 
că oamenii pe care-i știam bine in
formați ne spuneau că Rusia, prin 
noile prospecțiuni pe care le făcea, 
avea să determine scăderea auru
lui... Problema era '• sub ce formă să 
ne păstrăm dolarii î Cont la bancă î 
Dolari-hîrtie ? Acțiuni ? Dacă am S 
cumpărat valori americane, ar fi tre
buit să plătim Impozitul american pe 
venit, care este foarte ridicat... Am 
lăsat deci totul în dolari-hîrtie*.

N-am putut să nu-1 întrerup :

— Cu alte cuvinte, ca să nu plă
tești un impozit de cinzeci la sută, 
v-ați impus de bună voie un impo
zit de sută la sută ?

— A fost alt motiv, spuse el din 
ce în ce mai misterios, vedeam răz
boiul apropiindu-se și ne temeam de 
înghețarea conturilor bancare, de 
deschiderea safeurilor, cu atît mai 
mult cu cît nu sîntem cetățeni ame
ricani... Am hotărît, deci, să avem 
banii cu noi, întotdeauna.

— Cu dumneavoastră, exclamai 
eu, cum adică ?... Aici, la hotel ?

Amîndoi își înclinară capul cu o 
umbră de surîs, apoi schimbară în
tre ei o privire în același timp vi
cleană și mîndră.

— Da, continuă el cu o voce dea- 
bia auzită. Da, aici la hotel. Am pus 
totul, ceva aur și dolarii, într-o va
liză mare. E acolo, în camera noas
tră de dormit.

Se ridică, deschise ușa dinți ' cele 
două camere și, apucîndu-m.: de 
braț, îmi arătă o valiză neagră, cu 
o înfățișare foarte obișnuită.

— Aici e, murmură el și închise 
ușa la loc cu un gest de închină
ciune.

— Nu vă e teamă, întrebai eu, 
că povestea comorii din valiză se va 
răspîndi î Ce ispită pentru hoți 1

— Nu, spuse el Mai întît pentru 
că nimeni pe lume nu o cunoaște 
afară de avocatul nostru... și dum
neavoastră în care am perfectă în
credere... Totul este bine calculat, 
vă asigur. O valiză nu atraqe aten
ția așa cum ar atrage o casă de 
bani. Nimănui nu i-ăr trece prin gînd 
că în valiza asta se qăsește o co
moară. De altfel, stăm de pază aci. 
In cameră la orice oră din zi și 
din noapte.

— Nu teșiți niciodată ?
— Niciodată împreună t Ținem un 

revolver în sertarul cel mai apro
piat de valiză și întotdeauna unul 
dintre noi se află în apartament... Eu 
Iau prînzul la restaurantul francez 
unde m-ați întîlnit Soția mea cinea
ză acolo. In felul acesta valiza nu 
rămîne niciodată sinqură. înțele
geți ?

— Nu, dragă domnule Bordacq, nu 
înțeleg de ce vă condamnați singur 
la o viață nenorocită, de pustnici... 
Impozitele î De ce vă faceți atîtea 
probleme ? Nu aveți cu ce trăi îm
belșugat pînă la sfîrșitul vieții î

— Nu despre asta e vorba, spuse 
el. Nu vreau să le dau nlșt0 bani pe 
care l-am cîștiqat cu atîta trudă.

Am încercat să schimb vorba.
Bordacq era un om cultivat ; știa 

istorie ; am încercat să-l fac să 
vorbească despre colecția de auto
grafe pe care o avusese cîndva, dar 
soția lui, încă mai obsedată decît 
el, ne-a readus Ia singurul subiect 
care o interesa :

— Există un om de care mă tem, 
spuse ea cu vocea scăzută. E chel
nerul neamț care ne servește micul 
dejun. Uneori aruncă spre ușa asta 
niște priviri care nu-mi plac. Dar la 
ora aceea sîntem amîndoi de față. 
Nu cred să fie vreo primejdie.

O altă problemă era cîinele A- 
veau un pudel frumos, surprinzător 
de cuminte, care stătea tot timpul 
culcat într-un colț al salonului ; tre
buia. însă, plimbat de trei ori pe zi.

Și asta tot cu schimbul o făceau. 
Cînd i-am părăsit, eram în același 
timp scos din fire de asemenea ne
bunie de maniaci și fascinat de niște 
personaje atît de extraordinare.

După această vizită, mă sileam a- 
desea să plec de la birou ceva mai 
devreme ca să cinez la Șarpele de 
aur, la ora șapte fix. In ielul acesta 
puteam să mă așez la masa doam
nei Bordacq. Ea era mai comunica
tivă decît dînsul și-mi dezvăluia cu 
nai multă naivitate neliniștile lot ca 

Și planurile de viitor.
— Eugène, îmi spuse ea într-o 

seară, este foarte Inteligent Se gîn- 
dește la toate în noaptea asta i-a 
trăznit prin cap ideea că ăștia ar fi 
în stare ca să împiedice tezauriza
rea biletelor să le tetraqă si să Ie 
schimbe în cazul ăsta, am fi siliți 
să Ie declarăm...

— Intr-adevăr, s-ar outea dar ce 
ar fi rău în asta ?

— Ar fi foarte grav, spuse ea. 
Noi n-am declarat nimic cînd Tiezo- 
reria Americană a făcut în 1943 re- 
censămîntul bunurilor deținute de 
refugiați... Am avea neplăceri toar
te mari Dar Eugène are un nou 
plan. Se pare că. în anumite repu
blici ale Amerlcii de Sud nu există 
impozitul pe venit Dacă am putea 
să ne transferăm acolo capitalul...

— Cum să-l transferi, fără să-1 
declari la vamă ?

— Eugène crede, spuse ea. că ar 
trebui mai întîi să devenim cetățeni 
ai statului pe care-1 vom alege. 
Dacă am fi fost, da exemplu uru
guayen!, transferul a-arr fi făcut de 
drept.

Asta ml s-a părut atît de năstruș
nic, încît a doua zi am venit să iau 
masa cu Bordacq El mă primea în
totdeauna cu bucurie.

— Ah 1 spuse el. sînt foarte mul-

( Continuare în pag. IV-a)
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AZOTUL ÎN AGRICULTURA

trei
aer

Azotul reprezintă mai mult de 
sferturi din atmosferă. Coloana de 
ce se înalță deasupra unui hectar con
ține aproximativ 80 000 tone de azot, o 
cantitate suficientă nu numai pentru în- 
grășarea unui singur hectar, ci a 3 mi
lioane hectare de culturi cerealiere. A- 
ceastă cantitate enormă de azot este 
însă inaccesibilă plantelor superioare ; 
ele nu pot să asimileze direct din at
mosferă azotul de care au nevoie pen
tru a-și forma moleculele complexe ale 
proteinelor, acizilor nucleici, clorofilei, 
alcaloizilor etc. clin corpul lor. Cum 
își procură însă plantele azotul necesar ?

Precipitațiile atmosferice introduc în 
sol doar o cantitate 
zot, sub formă de 
oxizi de azot și amo
niac. O cantitate mai 
mare este însă asi
milată direct de că
tre unele specii de 
microorganisme, a- 
zotobacterul și clos
tridium, care trăiesc 
libere în sol, precum 
și de către bacteriile 
pe rădăcinile plantelor leguminoase.

Azotobacterul fixează azotul în con
diții aerobe (deci în prezența oxigenu
lui) iar clostridium în condiții anaerobe 
(fără participarea oxigenului). Pentru a 
crea azotobacterului condiții optime de 
activitate este necesar să se realizeze o 
bună aerisire a solului prin efectuarea 
rațională a lucrărilor de bază și de în
treținere a culturilor. Prezența în sol a 
hidraților de carbon, a fosforului, sulfu
lui, calciului, magneziului, precum și a 
unor microelemente cum sînt borul și 
molibdenul, favorizează de asemenea 
dezvoltarea azotobacterului. în schimb, 
clostridium, neavînd nevoie de aerisire 
se dezvoltă la o adîncime mai mare, 
unde de asemenea fixează azotul. Mi
croorganisme ca acestea îmbogățesc so
lul în azot cu circa 10 kg la ha, une
ori chiar și cu mai mult. Sînt mult 
mai productive însă bacteriile care se 
dezvoltă în nodozitățile de pe rădăci
nile plantelor leguminoas 
fixa anual 60—100 kg
hectar.

Conținutul de azot al 
puri de sol variază după 
materie organică (humus) pe care o cu
prinde și activitatea biologică a organis
melor. Dar conținutul de azot nu este 
încă un indiciu că nutriția plantelor cu 
acest element este asigurată, deoarece el 
poate face parte din combinații foarte 
complexe și inasimilabile de către ele. 
Totuși — datorită proceselor de amo- 
nificare și nitrificare — și aceste for-, 
me constituie o rezervă însemnată din 
care iau naștere combinații accesibile 
plantelor de cultură. în sol se mai pro
duce și un proces invers — de redu
cere a compușilor azotului, pînă la a- 
zot molecular, care se pierde în at-

neînsemnată de a-

o

© Plantele apelează Ia ajutorul 
bacteriilor © Dar nu trebuie să 
rămână indiferent nici omul 
9 Intii aer lichid, apoi azot 

® Puterea inimaginabilă a 
unui singur kilogram

din nodozitățile de

e. Ele pot
de azot la

diferitelor ti
cantitatea de

mosferă. Spălarea și eroziunea solului 
contribuie de asemenea la pierderea 
azotului din sol.

Cantitatea de azot din sol se mai re
duce și în urma asimilării lui de către 
plantele agricole, recoltate an de an. Ri
dicarea continuă a fertilității solului pre
supune deci compensarea permanentă a 
azotului consumat din sol pe baza in
tervenției omului. Aceasta se poate rea
liza prin introducerea în sol de îngră
șăminte organice, îngrășăminte verzi și 
alte resturi vegetale și animale. Prin în
corporarea a 40 tone la hectar de în
grășăminte organice se introduce în sol, 
în afară de 100 kg fosfor și 240 kg po
tasiu, și aproximativ 200 kg azot.

Cel mai important mijloc de comple. 
tare a rezervelor de azot din sol ni-1 
furnizează însă chimia, care a reușit să 
transforme azotul din aer în combinații 
folosite direct în nutriția plantelor. O 
singură fabrică de azot, de capacitate 
mijlocie, poate produce astăzi atîta azot 
cît bacteriile de pe un milion de hec
tare de plante leguminoase. în fabrici, 
azotul se obține prin lichefierea aeru

lui răcit pînă aproa
pe de minus 200° C 
și după aceea ur
mează o distilare 
fracționată a azotu
lui și 
care au 
diferite 

_______________  Fixarea
realizează prin com

binarea cu hidrogenul, obținîndu-se 
amoniac.

Amoniacul obținut constituie baza in
dustriei îngrășămintelor cu azot. Pe mă
sura trecerii la o agricultură intensivă 
se constată și o mărire a consumului de 
azot și, ca atare, o modificare a rapor
tului dintre îngrășămintele cu azot, fos
for și potasiu în favoarea celor cu azot. 
Pe plan mondial, datorită perfecționării 
proceselor tehnologice de producere a 
amoniacului și îngrășămintelor cu azot, 
dar mai ales a efectului favorabil al azo
tului asupra principalelor plante de cul
tură, se constată o tendință de dezvol
tare a întreprinderilor producătoare de 
îngrășăminte cu azot, de mărire a con
centrației în substanță activă, de lăr
gire a sortimentului lor.

în țara noastră, ca rezultat al cerce
tărilor științifice și al practicii agricole, 
care au demonstrat că, plantele reac
ționează în primul rînd la îngrășămin
tele cti azot, apoi la cele fosfatice și 
în mai mică măsură la cele potasice, 
se preconizează ca folosirea îngrășă
mintelor 
ca 2 ori 
fosfor și 
siu.

Dintre 
buințate 
răspîndire o au azotatul de amoniu, sul
fatul de amoniu, azotatul de ^odiu, azo
tatul de calciu, ureea, cianamida de cal
ciu. în ultimul timp se acordă o atenție 
deosebită îngrășămintelor lichide cu a- 
zot, care pot fi produse mai repede și 
la nn preț de cost mai redus. îngrășă
mintele lichide cu azot oferă posibilita
tea mecanizării complete a lucrărilor de 
transport, înmagazinare și încorporare 
în sol. Aceasta cere din partea construc
torilor de mașini să realizeze utilaje per
fecționate pentru transportarea și încor.

porarea în sol a noilor forme de îngră
șăminte cu azot.

In condițiile țării noastre, eficiența în. 
grășămintelor cu azot este foarte mare 
în toate zonele pedoclimatice, la majo
ritatea plantelor de cultură. în compa
rație cu celelalte feluri de îngrășăminte, 
eficiența azotului este mult mai ridicată.

Un kg de azot poate determina un spor 
mediu de recoltă de 9—14 kg la grîu, 
8—16 kg la porumb, 30—50 kg la car
tofi, 45—80 kg la sfeclă de zahăr.

Iată cîteva din rezultatele obținute de 
Institutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea prin apli
carea de îngrășăminte cu azot.

La grîu:

Denumirea 
solului

Stațiunea expe
rimentală

Producția în kg la hectar
Spor de re

coltă în kg/ha 
datorită apli
cării azotuluiNeîngrășat

îngrășat cu
250 kg/ha 
azotat de 

amoniu

Podzol Sălbăgelul Nou. 
Banat 1001 1720 719

Brun roșcat de M. Domnească-
pădure București 2 375 3126 751

Cernoziom 
progradat

Ileana-Lehliu 1947 2 547 600

Puternic erodat Podul Iloaie-
Iași 896 1921 1025

Cernoziom me- Fundulea-
908diu levigat București 2 308 3 216

oxigenului, 
temperaturi 
de fierbere, 
azotului se

cu azot să depășească de cir- 
folosirea îngrășămintelor 
de 4—5 ori a celor cu

cu 
pota-

îngrășămintele 
în agricultură

cu azot 
cea mai

între
mare

Toxiinfecțiile alimentare
Prin toxiinfecție alimentară se în

țelege o stare patologică (o boală) re
zultată din consumarea unor alimente 
ce conțin anumite specii microbiene și 
toxinele (otrăvurile) lor. Elementele 
care provoacă toxiinfecțiile alimentare 
imprimă acestor boli două caractere 
esențiale : apariția explozivă și rapidă a 
bolii la cel care a consumai alimentul 
sau — mai rar — lichidul contaminat; 
simptomele de îmbolnăvire sînt repre
zentate, pe de o parte, de febră și fe
nomene generale (indispoziție, amețeli, 
dureri de cap), iar pe de altă parte, 
de tulburări digestive — vărsături, co. 
lici abdominale, diaree.

Nu sînt cuprinse în noțiunea de toxi
infecție alimentară intoxicațiile acci
dentale cu substanțe chimice, pătrunse 
în organism odată 
cu alimentele, pe 
calea preparării sau 
păstrării acestora în 
vase necorespunză
toare (din plumb, 
cupru etc.). Nu intră în acest cadru 
nici dizenteria, infecție digestivă acuta, 
nici gastro-enteritele, ce apar la o sin
gură persoană din familie sau colecti
vitate, care a consumat același aliment 
(de obicei mai indigest) în cantitate 
excesivă sau în condiții de oboseală 
deosebită a organismului și a tubului 
digestiv.

Microbii care produc cel mai frec
vent toxiinfecțiile alimentare sînt în 
special germenii aparținînd grupului 
Salmonella, precum și stafilococul en- 
terotoxic.

Alimentele apte de a se contamina 
(carnea, laptele, cremele), dacă nu sînt 
consumate la scurt interval (1-3 ore) de 
la preparare sau nn sînt pastrate la 
gheață, asigură, mai ales în sezonul 
cald, condiții favorabile de multipli
care a microbilor. Trebuie știut că, de 
multe ori, asemenea alimente nu pre
zintă prin nici un semD — miros, gust 
schimbat — existența milioanelor de 
germeni dezvoltați.

Izvoarele de contaminare a alimente
lor sînt variate. Dintre ele, menționăm 
ca o sursă foarte frecventă ouăle de 
rață, oricît de proaspete, infectate 
chiar în timpul dezvoltării lor în ca
vitatea cloacală a raței. Un singur ou 
de rață infectat, folosit la prepararea 
unei creme sau a unei maioneze, poate 
să contamineze un mare număr de per
soane; la fel și alimentele alterate, ciu
percile otrăvite.

Șoarecii și șobolanii sînt adeseori 
purtători de germeni producători ai 
toxiinfecțiilor alimentare, germeni pe 
care aceștia îi elimină prin urină și fe
cale, ce pot să contamineze alimentele 
defectuos păstrate. Infectarea alimente
lor se mai poate face în contact cu 
muștele, care sînt purtătoare de mi
crobi, prin manipularea neigienică în 
timpul preparării sau conservării, prin 
transportul sau păstrarea neîngrijită. 
Uneori, chiar persoanele care prepară 
alimentele, dacă sînt bolnave (au plăgi 
ale degetelor, infecții stafilococice), pot 
fi purtătoare de germeni, infectînd 
astfel direct diversele alimente în tim
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pul manipulării. Iată de ce este indicat 
ca nici unei persoane bolnave — oricît 
de simplă ar părea boala — să nu i se 
încredințeze pregătirea mîncărurilor.

în general, bolnavul care suferă de 
toxiinfecție alimentară nu transmite di
rect boala unui om sănătos. Deci, toxi
infecțiile alimentare nu sînt contagioase 
în sine ; alimentele infectate însă, pot 
provoca îmbolnăvirea tuturor persoa
nelor care le-au consumat.

Durata incubației, adică perioada ce 
trece de la consumarea alimentului in
fectat pînă la apariția primului simp
tom de boală, este foarte scurtă în 
toxiinfecțiile alimentare ; 4—24 ore
pentru toxiinfecțiile alimentare pro
duse de Salmonelle și 1/2—4 ore pentru 
toxiinfecțiile produse de stafilococul 

enterotoxic, Boala 
începe astfel brusc, 
printr-un frison ur
mat imediat de fe
bră la 38—40°, sta
re de slăbiciune,

amețeli, dureri de cap. Chiar în același 
timp sau doar după cîteva ore de la 
aceste fenomene generale, datorate tre
cerii în sînge a produselor micro
biene, bolnavul prezintă și simptomele 
de iritație digestivă, adică dureri di
fuze abdominale, pierderea poftei de 
mîncare, grețuri, vărsături și scaune 
diareice apoase. In formele de boală 
ușoară sau mijlocie (cele mai dese), 
toate simptomele regresează în urmă
toarele 1-3 zile și bolnavul se vindecă.

în unele forme severe de boală, fe
bra, vărsăturile și diareea se accentu
ează, bolnavul simțindu-se din ce în ce 
mai obosit, acuzînd și senzații de cîrcei 
(spasme musculare) în membre. Pulsul 
este rapid; iar tensiunea arterială co
boară simțitor. în aceste cazuri, bol
navii se deshidratează atît prin pierde
rile mari de apă, albumine și săruri 
minerale datorate vărsăturilor și diareii, 
cît și prin acțiunea directă a toxinelor 
microbiene asupra sistemului nervos, 
Acești bolnavi pot face ceea ce se nu
mește un colaps vascular (hipotensiune 
marcată, extremități reci, violacee, 
ochii înfundați în orbite, limba foarte 
uscată, pulsul imperceptibil), care 
poate provoca chiar moartea dacă nu 
șe dau ajutoarele necesare cu maximum 
de urgență. Pînă la internarea în spi
talul de boli contagioase — obligatorie 
în asemenea cazuri — li se vor pune 
sticle cu apă caldă la extremități și li 
se vor da infuzii calde de calea. Este 
de reținut că tratamentul cu antibio
tice este de multe ori inutil sau chiar 
dăunător.

Pentru evitarea producerii unor toxi- 
infecții alimentare, trebuie efectuate 
controale riguroase și competente pri
vind depozitarea alimentelor, mai cu 
seamă a cărnii, laptelui, ouălor, con
servelor, în fiecare gospodărie și în 
special în colectivitățile unde se ia 
masa în comun. Alimentele păstrate în 
condiții neigienice, expuse contamină
rii, se vor înlătura din consum. Măsu
rile de igienă, corect aplicate, duc la 
evitarea acestor boli.

Dr. ION ZAMFIRESCU

La porumb :

Podzol Sălbăgelul Nou-
Banat 2 092 8 326 1234

Brun podzolit Ștefănești Albo- 
ta-Argeș 2 555 3 600 1045

Brun roșcat 
de pădure

Dumbrăveni 
Transilvania 4 312 5 550 1238

Cernoziom
628progradat Ileana-Lehliu 5196 / 5824

Cernoziom me
diu levigat.

Fundulea. 
București 3 375 4 072 697

Cînd împreună cu azotul se încorpo
rează și fosfor eficiența îngrășămintelor 
crește și mai mult. Eficiența de
pinde și de epoca de încorporare. în zo
nele mai umede (zona podzolurilor) este 
bine ca îngrășămintele, îndeosebi cele 
care conțin azotul sub formă nitrică, să 
fie încorporate în sol primăvara timpu
riu. în zonele cu precipitații mai pu
ține, această operație se poate face și 
toamna. îngrășămintele care conțin azo
tul sub formă amoniacală pot fi intro- . 
duse în sol în orice perioadă a anului.

O aplicare excesivă poate avea efec
te negative, cum sînt căderea cereale
lor, creșterea raportului dintre paie și 
boabe, în favoarea paielor ; la tubercu- 
lifere și rădăcinoase cresc mai mult 
părțile aeriene, în dauna tuberculilor 
și a rădăcinilor. La doze mai mari de 
azot trebuie să se aplice și fosfor și po
tasiu, în funcție de lipsa lor în sol.

RT $

1000000 km de turism

1

Pe litoral, sezonul este în toi. In toată țara ștrandurile 
și-au deschis de mult porțile, iar chioșcurile de răcoritoare 
sînt pretutindeni asaltate. A venit vara toridă. Totuși, undeva 
la munte, se mal schiază. Acum două săptămîni a avut loc 
chiar un concurs. Miine se va disputa altul.

Toate acestea doar la 135 de kilometri de București, într-o 
vale adîncă a masivului Bucegi.

Locul se numește Valea Albă, tocmai fiindcă păstrează 
mai tot anul zăpadă. Mai puțin accidentată decît multe alte 
văi de pe versantul prahovean al Bucegilor, Valea Albă este 
totuși puțin frecventată de turiști pentru că nu are o potecă 
marcată, iai zăpada care întîrzie pe firul ei și cele cîteva 
„săritori“ cer o oarecare îndemînare în cățărare.

Dar dacă pentru a ajunge din Bușteni pe platoul Bucegilor, 
numai turiștii avansați și alpiniștii pot folosi vara această 
vale, oricine poate face cunoștință cu partea ei inferioară 
ca să admire spectaculosul peisaj alpin oferit de versantul 
sudic al Coștilei care o mărginește.

De la Bușteni, puteți urca pe Valea Albă spre Cămi
nul Alpin. De aici, pe poteca marcată cu triunghi roșu, pă- 
trundeți în frumoasa pădure de fag de pe Munticelul.

La prima poiană, lăsați poteca marcată ce merge spre 
dreapta și urcați poteca ce ține malul Văii Albe. Ea vă va 
duce pe nesimțite pînă sub abrupt. Aici traversați Vîlcelul de 
Pădure, urcați o pantă mai abruptă și, de-a coasta, treceți 
muchia de pe care începe să se vadă creasta Picăturii din 
Caraiman. Un coborîș ușor vă scoate în poiana „La Verdeață1 . 
Priveliștea este de nedescris. în stînga — peretele nordic al 
Caraimanului, în dreapta — uriașul perete al Văii Albe, esca
ladat doar de alpiniști încercați. Printre acești coloși de pia
tră, o panglică de zăpadă urcă spre „V-“ul care marchează 
sus, la marginea platoului Bucegilor, sfîrșitul acestei văi. Pe 

această panglică 
coboară, printre fa
nioanele slalomu
lui, schiorii. Desi
gur că numai 
schiorii fruntași, 
căci panta este a- 
bruptă și vecinăta
tea stîncilor pre
tinde măiestrie în 
conducerea schiu- 
rilo-r,

' A * ■ <•-,

Un rol deosebit în aplicarea rațională 
a îngrășămintelor cu azot, în obținerea 
unei eficiențe maxime, revine ingineru
lui agronom din fiecare gospodărie agri
colă socialistă. Cunoscînd condițiile lo
cale, el va putea să recomande aplica
rea diferențiată a îngrășămintelor.

Rezultatele obținute pînă în prezent 
arată că folosirea rațională a azotului în 
agricultură ca îngrășămînt este un fac
tor principal pentru obținerea de recol
te superioare din punct de vedere canti
tativ și calitativ. Dezvoltarea industriei 
chimice, a producției de îngrășăminte 
cu azot cu un conținut cît mai ridicat 
de substanță activă constituie deci o 
importantă contribuție la sporirea pro
ducției agro-alimentare.

Ing. CRISTIAN HERA 
Institutul Central 

de Cercetări Agricole

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Se
diul Agenției O.N.T.-Pitești este foarte 
frecventat în aceste zile. Afișe atrăgă
toare îndeamnă la vizitarea celor mai 
pitorești locuri din țară. De la începu
tul anului și pînă în prezent mii și mii 
de turiști din regiune și-au petrecut 
concediul și zilele libere plecînd cu 
autocarele O.N.T., cu trenul, cu auto
camioane, în diferite localități.

După calculele agenției, în prima ju
mătate a anului oamenii muncii din re
giune care au făcut excursii au parcurs 
1 000 000 de km. Prin O.N.T. s-au făcut 
266 de excursii, iar șoferii de autocare 
Ion Andrei, Nicolae Zamfir și Aurel Ma
rinescu au „la bord" fiecare cite 50 000 
de kilometri.

O mare atenție se acordă turismului 
pe plan local. Sînt vizitate des cheile 
Argeșului, stațiunile de pe Valea Oltu
lui, cabana Voina de unde se fac as
censiuni spre Iezer, Păpușa și Piatra 
Craiului. La punctul Cumpăna, spre 
trecerea în Făgăraș, s-a amenajat o ca
bană turistică nouă ; spre izvoarele 
Dîmboviței vechea șosea forestieră a 
devenit o adevărată șosea turistică.

BLESTEMUL AURULUI
(Urmare din pag. IlI-a)

țumiț să te văd, cu atît mai mult cu 
cît voiam să-ți cer și o informație. 
Nu cumva știi ce formalități trebuie 
îndeplinite pentru a deveni Vene
zuelan ?

— Zău, nu știu, i-am răspuns.
— Dar columbian ?
— Nici atît. Ar trebui să vă adre

sați cu această întrebare respectivi
lor consuli.

— Consulilor ! strigă el. Ești ne
bun ?... Ca să le atrag atenția 1 ?

Dădu dezgustat de o parte puiul 
fript și suspină :

— Ce timpuri 1 Și cînd te gîndești 
că ne-am ii putut naște în 1830 și 
să trăim o viață întreagă fără in
chiziție fiscală, fără teama de a fi 
spoliați 1 în zilele noastre toate sta
tele s-au transformat în hoți la dru
mul mare... Chiar și Anglia... îmi as
cunsesem acolo cîteva tablouri și 
tapiserii pe care acum aș viea să le 
aduc aici. Știți ce-mi pretind? O 
taxă de ieșire de sută la sută, ceea 
ce echivalează cu o confiscare... 
Sîntem jefuiți ca în codru, scumpe 
domn, ca în codru.

între timp treburile m-au dus prin 
California și n-am mai știut dacă 
familia Bordacq devenise urugua- 
yană, venezueliană sau columbia- 
nă. Cînd, peste un an, am revenit 
la New York, l-am întrebat despre 
ei pe domnul Robert, 
pelui de aur.

— Și pe Bordacq îi
— Nu-i mai văd 1

Cum ? Nu știți ? Ea a murit luna tre
cută, cred că dintr-o boală de inimă 
și din ziua aceea nu l-am mai văzut 
nici pe bărbatu-său. Cred că a fost 
o lovitură grea pentru el și că s-a 
îmbolnăvit.

în ceea ce mă privește mă gîn- 
deam că explicația trebuie să fi fost 
cu totul alta, l-am scris domnului 
Bordacq cîteva cuvinte de condo
leanțe și l-am întrebat dacă pot să-1

PE PLOAIE

///Z>
7 /
,/

z

'>
I,

patronul Șar-

mai vezi ? 
îmi spuse el.

%

»JI «LAàtl
I

A,

t /■ Z.

z /

vizitez. Chiar a doua zi mi-a tele
fonat să viu. L-am găsit palid, foarte 
slăbit, cu buzele albe, cu o voce 
stinsă.

— N-am aflat decît leii de neno
rocirea care ți s-a întîmplat, i-am 
spus, șl am venit să mă pun imediat 
la dispoziția dumitale, fiindcă afară 
de durerea unei asemenea pierderi, 
îmi închipui că viața a devenit de 
neîndurat pentru dumneata.

— Nu, spuse el, nu... Am luat ho- 
tărîrea să nu mai ies deloc... Era 
singurul lucru de făcut, nu-i așa ? 
Nu puteam să-mi părăsesc valiza și 
nici nu aveam cui s-o încredințez... 
Am dat deci dispoziția ca toate me
sele să-mi fie servite în cameră...

— Și această schivnicie nu ți-a 
devenit insuportabilă î

— Nu, nu... Te obișnuiești. Privesc 
prin fereastră trecătorii, mașinile... Și 
apoi, să-ți spun drept : felul ăsta 
de viață îmi dă, în sfîrșit, un senti
ment minunat de siguranță, 
cînd plecam să iau masa, 
întotdeauna prin momente 
niște ; mă întrebam ce se 
în lipsa mea... E drept, rămînea a- 
casă biata nevastă-mea, dar n-o 
vedeam deloc în stare să mînuiască 
un revolver, mai ales cu boala ei de 
inimă... Acum, cînd las ușa deschisă, 
am mereu sub ochi valiza... Am lin
gă mine tot ce mi-e mai scump... 
Asta răscumpără multe neajunsuri. 
Singura greutate e bietul Ferdi
nand...

Pudelul, auzindu-șf numele, se ri
dică și se așeză la picioarele stă- 
pînului, privindu-1 cu un aer între
bător.

— Da, desigur, nu-1 mai pot plim
ba eu, dar am găsit pe unul dintre 
băieții de la hotel, un bell boy1) 
cum se spune pe aici... Vă întreb și 
pe dumneavoastră de ce nu pot și 
ei să spună : chasseur ca toată lu-

„Consiliul egipfean“
Leonardo Sciacia, autoru; multor 

nuvele și schițe din viața Siciliei de 
astăzi, a publicat un roman istoric 
intitulat „Consiliul egiptean“. Roma
nul este consacrat trecutului Siciliei. 
Scriitorul prezintă viața capitalei si
ciliene din acea vreme, interesul deo
sebit pentru ideile revoluției franceze, 
în centrul povestirii stau acțiunile ia
cobinilor sicilieni avînd în frunte pe 
Di Blasi. Chipu] acestui revoluționar 
este zugrăvit cu minuțiozitate și sim
patie.

Altădată 
treceam 
de neli- 
întîmplă

1) In limba engleză în original — om 
de serviciu într-un hotel Care e chemat 
prin sonerie sau telefonic.

mea ?... Ăștia mă fac să rîd cu en
glezeasca lor 1 în fine am găsit un 
tinerel care a acceptat, în schimbul 
unei sume mici, să-1 scoată pe Fer
dinand, ca să-și facă micile nevoi... 
Așa că intr-adevăr nu mai am de 
rezolvat nici o problemă mai se
rioasă... Ești foarte amabil, domnule, 
că-mi oferi serviciile dumitale, dar 
totul merge bine, te asigur merge 
bine.

— Și nu mai dorești să pleci în 
America de Sud, să te muți acolo ?

— Nu, dragă domnule, nu... Ce 
m-aș face acolo ? La Washington nu 
se mai vorbește despre schimbarea 
biletelor și, la vîrsta mea...

Părea într-adevăr foarte bătrîn și 
regimul de viață pe care și-l impu
sese nu părea să-i priască. își pier
duse culorile 
greutate.

— Se mai 
gîndeam eu,

Văzînd că 
folos, am plecat. 
să-1 vizitez din cînd în cînd, dar la 
cîteva zile după aceea, deschizînd 
„New York Times“, atenția mi-a fost 
imediat atrasă de un titlu : Refugiat 
francez mort. Valiză plină de dolari. 
Am citit anunțul : era vorba chiar 
de Bordacq al meu. Fusese găsit 
mort, dimineața, culcat pe valiza 
lui cea neagră și învelit cu o cu
vertură. Moartea era naturală, co
moara neatinsă. Am trecut pe la 
Delmonico ca să aflu cînd și unde 
va avea loc înmormîntarea. De ase
menea, i-am cerut funcționarului de 
la front desk vești despre Ferdinand.

— Și ce s-a întîmplat cu cîinele 
domnului Bordacq ?

— Nimeni nu se interesa de el. 
L-am dat la hingheri.

— Șl banii ?
—• Dacă nu există moștenitori, 

vor deveni proprietatea guvernului 
american.

— E un sfîrșit frumos, spusei eu.
Dar de fapt mă gîndeam numai la 

sfîrșitul întîmplării.
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din obraji și vorbea cu

poate oare spune, mă 
că e încă viu ?
nu-i pot ii de nici un 

îmi propusesem
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— Ce ? Acum ți-ai găsit să vorbești la telefon ? Așteaptă 
să treacă ploaia !

— Ce privești atît de 
gîndești.

fix ? Pariez că tot la fotbal te

(Desene de NELL COBAR)

Această statuie, exprimînd ura față 
de călăii hitleriști (autor — Ghedi- 
minas Iokubonis, laureat al Premiului 
Lenin), a fost ridicată în satu] litua
nian Pirciupis, a cărui populație a 
fost exterminată de cotropitorii na
ziști.

Un film de actualitate
„Tăcere și umbre", film reali

zat de regizorul american Robert 
Mulligan, se impune prin actuali
tatea temei — segregația rasială, 
prin curajul cu care este tratată te
ma folosirii justiției de către ra
siști pentru a condamna negri nevi- 
novați.

Acțiunea se petrece într-un orășel 
din statul Alabama. Un avocat, care 
locuiește împreună cu cei doi copii 
în vîrstă de șase și de zece ani, este 
desemnat de tribunal să apere un 
tînăr negru acuzat că ar fi bruta
lizat o albă. în ciuda amenințărilor 
rasiștilor, avocatul dovedește în fața 
tribunalului nevinovăția negrului. 
Totuși, tribunalul îl declară pe a- 
cesta vinovat, iar mai tîrziu, el este 
împușcat sub pretext că „a încer
cat să fugă de sub escortă". Rolul 
avocatului este interpretat de acto
rul Gregory Peck.

Festivalul artiștilor amatori din R. D.
Zilele 

trietul 
cheiat 
festival al artiștilor ama
tori din R. D. Germană. 
La acest festival al crea
ției populare au partici
pat 5 300 de artiști ama
tori din întreprinderi, 
cooperative agricole de

trecute în dis- 
Cottbus s-a în
cet de-a] V-lea

producție și instituții de 
învățămînt. La festiva! 
au participat, de aseme
nea, cele mai bune colec
tive muzicale și teatrale 
din R. D. Germană, pre
cum și oaspeți străini.

Festivalul a constituit 
o dovadă elocventă a 
dezvoltării activității ar-

amatori. în pre- 
R. D. Germană

tiștilor 
zent, în 
activează 16 400 colecti
ve de artiști amatori, 
126 de teatre muncitorești. 
Numai în cursul pregăti
rilor pentru festival, în 
satele republicii s-au des
chis 50 de noi cluburi,

Germană

între tnlènt-publicitate-bâiii
Edward Weeks, scriitor și redac

tor al revistei „Atlantic Monthly“, 
și-a expus părerile cu privire la si
tuația literaturii în S.U.A. într-un ar
ticol publicat în revista „New York 
Times Book Review“.

Autorul constată „neglijența care a 
început să cuprindă lumea cărților“ 
în S.U.A. Conținutul cărților — scrie 
Weeks — este denaturat prin recla
me de prost gust, iar un anumit pu
blic, în goană după senzațional, nu 
caută să înțeleagă sensul adevărate
lor opere literare. Weeks enumera 
apoi o serie de romane demne de a 
fi citite, printre care „Călătorie cu 
Charley în căutarea Americii" de 
lohn Steinbeck, laureat al Premiului 
Nobel ; ultimul roman al lui William 
Faulkner „Jefuitorii“ (în original 
„The Reivers“, cuvînt compus de 
autor) publicat cu o lună înainte de 
moartea scriitorului și care a cîșligat 
recent premiul Pulitzer pentru lite
ratură (unul din cele mai importan
te premii pentru literatură din 
S.U.A.) pe anul 1963.

In continuare, Weeks arată că în 
S.U.A. „tinerii poeți sînt neglijați pe 
scară națională. Ei trebuie să lupte 
din greu pentru a-și face auzit gla
sul.., Pe de altă parte sînt foarte rare 
cazurile cînd poeții noștri pot să-și 
dedice tot timpul scrisului, deoarece 
ei trebuie să dea lecții sau să mun
cească în companii de asigurări, sau 
să scrie reclame și să lase poezia 
pentru timpul care le mai rămîne li
ber. Salariul din care nu se poate trăi 
și pe care noi îl plătim tinerilor noș
tri scriitori este un reproș adresat în
tregii națiuni. Am auzit adesea spu- 
nîndu-se, în chip de apărare, „că ti
nerii noștri poeți și-au creat această 
soartă". „Scuza — spune mai departe 
autorul articolului — este o aberație... 
Consider că din 1941 încoace am 
publicat mult prea multe romane

mediocre. Am încercat să le vindem 
la prețuri prea ridicate și le-am su- 
praapreciat printr-o reclamă fără noi
mă. Cred că ar trebui să fim mult 
mai sinceri cu noi înșine șl să ne în
trebăm înainte de a trimite o carte 
la tipar : merită oare să fie citită ?

Supraproducția a creat publicului 
un fel de repulsie. Vînzarea medie a 
noutăților literare este astăzi sub 
4 000 de exemplare, ceea ce înseam
nă că autorul cîștigă cam 1 000 de 
dolari pentru o muncă de nouă luni.

Publicul american își dă prea în
cet seama cînd apare un scriitor ne- 
conformist (autorul desemnează în a- 
ceastă categorie talentele originale). 
Această indiferență rece, handica
pează pe scriitorii noștri care pro
mit“. El arată, în continuare, că ri
nele opere bune nu se vînd din cau
ză că nu li se face publicitate. Pu
blicitatea trebuie să fie suportată de 
autor și pe bună dreptate se întrea
bă Weeks : „Cît poate să-și permită 
un autor să-și facă reclamă clacă lu
crarea lui nu se vinde?“. „In aceste 
zile, în care cheltuielile sporesc, via
ța unei cărți noi a devenit grozav de 
scurtă, și dacă în primele două luni 
nu este nici o reacție, răspîndirea 
cărții încetează. Îmi aduc aminte — 
scrie el — că acum două decenii un 
oarecare Houghton Mifflin a făcut 
reclamă unei bagatele elegante inti
tulată „Domnul și doamna Cugat“ 
timp de cinci ani și care l-a costat 
peste 20 000 de dolari“.

„Si ce cuvinte mai poate folosi un 
editor ca să-l tenteze pe cititor ? Re
clamele sînt atît de încărcate cu su
perlative nelalocul lor, îneît nu mai 
e loc pentru substanță. Cu recoman
darea noilor cărți de dragoste și se
xualitate, arta, reclamei de cărți a de
căzut aproape de tot. Nu-i deci de 
mirare că cititorii au devenit suspi- 
cioși“.
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Fabrica de cabluri și materiale electroizolanle din București. Aspect din 
secția email. (Foto : Agerpres)

Pentru o mai bună
La consfătuirea interregională a lu

crătorilor din sectorul de edituri și di
fuzarea cărții, care are loc la Brașov, 
participă delegați din regiunile Argeș, 
Brașov, Dobrogea, Oltenia și Maramu
reș, ai oficiilor de difuzare a cărții din 
cadrul cooperativelor de consum. Con- 
s ătuirea analizează stadiul actual al 
difuzării cărții și măsurile ce se impun 
pentru îmbunătățirea acestei activități. 
Au fost prezentate două referate, unul 
din partea Centralei editurilor și difu
zării cărții, iar altul din partea Ofi
ciului de difuzare a cărții din Cen- 
trocoop.

Pe marginea referatelor delegații au

■etăteni si»
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executiv al Sfatului 
al orașului Roman, care 
i anii trecuți să oriente- 
le cetățenilor spre lu- 
n real interes obștesc, au 
e data aceasta o lucrare 
iu cheltuit 900 000 lei, 
olum ridicat de muncă, 
iență foarte redusă. Ac- 
pect al pieței, puțin deo- 
cel anterior, nu justifică 

auruc depuse și sumele inves
ti». In ce privește amenajarea aces
tei piețe, și comitetul executiv al 
sfatului popular regional își are 
partea sa de vină, deoarece nu a 
analizat la timp lucrarea pe baza 
documentației întocmite. Pe viitor 
va trebui să acordăm o atenție 
mult mai mare lucrărilor care cer 
un volum ridicat de muncă sau fon- 

'duri importante.
Comitetul executiv al sfatului 

popular regional și-a propus să în
drume mai mult acțiunile ce se des
fășoară în regiune privind gospo
dărirea și înfrumusețarea orașelor, 
în acest scop, au și fost luate o se
rie de măsuri. Chiar de la începutul 
anului, toate obiectivele mai impor
tante prevăzute în planurile sfaturi
lor populare orășenești au fost su
puse dezbaterii sesiunilor sfaturilor 
populare respective, după care 
s-au centralizat la nivelul regiunii, 
fiind supuse aprobării sesiunii sfa-

Glasul Africii la Addis Abeba

picioare

aidoma

Am revăzut pentru a doua oară, 
după șase ani, Etiopia, în luna 
mai sau „ghembot“, după cum o 
numesc etiopienii. In viteza celor 
peste 900 de kilometri pe oră ai 
cvadrimotorului cu reacție al socie
tății „Ethiopian Airlines“, priveam 
după revărsatul zorilor caleidosco
pul geografic al Etiopiei, această 
imensă fortăreață muntoasă a na
turii, care a apărat poporul timp de 
trei milenii de multe cotropiri străi
ne. Despre o țară atît de veche 
pomenesc chiar Homer și Herodot 
care-i lăudau pe etiopieni, adică pe 
„oamenii cu pielea arsă“, numiți și 
abisinieni, mai tîrziu.

De la peste 38 000 de 
înălțime, după cum ne in
formase căpitanul echipa
jului, priveam vasta pa
noramă ce îmbrățișează 
toate formele de relief ale 
bătrînului continent afri
can: regiunea deșertului, 
apoi munți stîncoși cu for
me bizare, deseori pustii, 
unui peisaj lunar, alternînd cu văi 
și podișuri acoperite cu verdeață și 
păduri, în mijlocul cărora așezările 
omenești sînt rare și înconjurate a- 
desea de brîuri de munți înalți ce 
păreau din văzduh ca niște coline 
pitice, apoi o pînză de lacuri și o 
rețea de rîuri.

Multă vreme izolată geografic 
din cauza slabelor legături de 
transport, Etiopia — țara cu o 
suprafață de peste 1 230 000 km p 
și cu peste 23 000 000 de locuitori 
astăzi, a atras atenția opiniei pu
blice mondiale abia la sfîrșitul se
colului XIX, cînd colonialiștii Italieni 
au încercat pentru prima oară să o 
cucerească, dar au fost înfrînți în 
1896, la Adua. Conducătorul țării și 
al armatei era pe atunci împăratul 
Menelik II, eminent om de stat, a 
cărui statuie se înalță astăzi în cen
trul capitalei. Poporul etiopian s-a 
relevat din nou în cel de-al patru
lea deceniu al secolului nostru dato
rită curajului cu care a luptat îm
potriva noilor agresori, fasciștii ita
lieni. care încercau să facă ceea ce

Sesiune de comunicări științifice
4-

răspîndire a cărții 
dezbătut diferite probleme specifice 
muncii de difuzare a cărții atît în me
diul rural, cît și în mediul urban. Tot
odată a avut loc un rodnic schimb de 
păreri asupra stadiului actual de popu
larizare a cărții în regiunile respective. 
Delegații iau parte la o serie do ac
țiuni de difuzare a cărții, organizate în 
orașul Brașov și vizitează unități de 
difuzare a cărții din cadrul cooperației, 
printre care cele din Codlea, Bran, Tg. 
Secuiesc, Rupea.

A fost întocmit un plan de măsuri 
menit să asigure o mai bună difuzare 
a cărții în aceste regiuni.

(Agerpres)

gospodari
tului popular regional. Comitetul 
executiv urmărește îndeaproape 
cum se îndeplinesc obiectivele pre
văzute, urmînd să fie aprobate 
numai acele lucrări care se justifi
că prin eficiența lor economică. 
Ne-am propus, de asemenea, ca, 
odată cu acțiunile specifice în
frumusețării orașului, să orientăm 
cu prioritate lucrările și fondurile 
existente spre executarea unor o- 
biective privind buna deservire a ce
tățenilor, satisfacerea unor nevoi 
social-culturale. în felul acesta, fon
durile bănești și contribuția cetățe
nilor vor avea o eficiență sporită. în 
cadrul întrecerii ne vom ocupa și de 
probleme cum sînt : lărgirea rețelei 
unităților de deservire, amenajarea 
și întreținerea piețelor, magazine
lor, gărilor, hotelurilor, teatrelor și 
cinematografelor, întreținerea fon
dului de locuințe, îmbunătățirea 
transportului in comun și altele. Ne 
propunem să ridicăm la un nivel și 
mai înalt munca de atragere a ce
tățenilor la acțiunile de gospodă
rire și înfrumusețare, punîndu-se 
accent pe aportul deputaților, al 
comitetelor de străzi și blocuri. 
Ne-am propus, de asemenea, să or
ganizăm un schimb de experiență 
între comitetele executive ale sfa
turilor populare orășenești din re
giune, astfel îneît experiența pozi
tivă dobîndită de unele sfaturi 
populare să fie popularizată și ex
tinsă, să devină un bun al tuturor.

predecesorii lor nu izbutiseră în 
sec. XIX, adică să ocupe și să sub
juge țara- Ocupația fascistă a du
rat cinci ani. In 1941, poporul etio
pian și-a redobîndit independența, 
prin eroica sa luptă condusă de îm
păratul Haile Selasie, care se 
și azi în fruntea țării.

Floare nouă

atlă

fața 
tine, 
deo-

In-

Etiopienii sîni oameni cu 
mică, lotundă, cu trăsături 
cunoscuți pentru politețea lor 
sebită. Adesea am văzut tineri 
tîlnindu-se ou oameni mai în vîrstă, 
în fața cărora se înclinau de mal 
multe ori, foarte respectuos. Sîni 

1 <5^

stă- 
de la noi și unii, 

de 
dintre

prietenoși, ospitalieri. Mulți mi-au 
pus întrebări ou privire la 
rile de lucruri 
mai ales ziariști și funcționari 
stat, cunoșteau nu puține 
realizările noastre.

Addis Abeba, care în amhara, 
limba națională a poporului etio
pian, înseamnă „floare nouă“, este 
una din cele mai „înalte“ capitale 
din lume. Ea este situată la 2 500 de 
metri altitudine, pe un podiș aflat 
la poalele munților Entoto, ce do
mină superba panoramă a văii Ni
lului albastru și a fluviului Auas. 
Din cauza aerului rarefiat, la Addis 
Abeba respirația îți este îngreuna
tă și, la cel mai mic efort, chiar de 
urci doar cîteva trepte, simți ini
ma zvîcnindu-ți puternic în piept. 
Orașul se bucură de o climă veșnic 
primăvăratică, cu mult soare și des
tule ploi, care favorizează o vegeta
ție bogată.

Spre deosebire de alte capitale 
care au multe secole de existență, 
Addis Abeba este o capitală tînă- 
ră. Aflat în provincia Soa, în inima 
Etiopiei, orașul a fost construit sub

La Casa oamenilor de știință din Ca
pitală a început vineri sesiunea de co
municări științifice organizată de labo
ratorul statistico-matematio din cadrul 
Institutului de cercetări economice al 
Academiei R. P. Romine.

Prof. univ. Manea Mănescu, membru 
corespondent al Academiei, a vorbit 
despre importanța calculului economic, 
acad. Grigore Moisil despre activitatea 
Institutului de matematică al Academiei 
R. P. Romîne și a Facultății de mate- 
matică-mecanică în domeniul economiei 
matematice, iar acad. Gheorghe Mihoc

Schimb de experiență privind cultura

in 
de

plantelor
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

Joi și vineri, la Constanța a avut 
loc un interesant schimb de expe
riență pe tema : „Extinderea 
cultură a plantelor furajere 
mare productivitate“, organizat de 
către Consiliul Superior al Agricul
turii și Consiliul agricol regional 
Dobrogea. La acesta au participat 
specialiști din cadrul consiliilor a- 
gricole regionale și raionale și pre
ședinți de gospodării colective, me
dici veterinari și ingineri zooteh- 
niști din 8 regiuni din sudul și 
estul țării — Argeș, București, Do
brogea, Galați, Iași, Oltenia, Plo
iești și Suceava. Participanții au vi
zitat sectorul zootehnic și culturile

INFORMAȚII
între 17 și 28 iunie țara Voastră a 

fost vizitată, la invitația Ministerului 
Economiei Forestiere, de o delegație a 
Ministerului Silviculturii și Industriei 
Lemnului din R. P. Polonă, condusă de 
prof. dr. T. Molenda, adjunct ăl minis
trului silviculturii și industriei lemnului.

Vineri la amiază delegația a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, oaspeții au fost conduși 
de L. Negrea adjunct 
economiei forestiere, de 
ducere din minister. s

în timpul petrecut în 
delegația poloneză a vizitat exploatări 
forestiere și unități de industrializare a 
lemnului și a avut un schimb de păreri 
în probleme de specialitate ce prezintă 
interes pentru ambele țări. (Agerpres)

al ministrului 
cadre de con-

R. P. Romînă

Motocros O 1 f î

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
240 de minute, în două zile a tre
buit să joace echipele de fotbal „Pro- 
gresul"-București și „Siderurgistul“-Ga- 
lați pentru a se stabili câștigătoarea sfer
turilor de finală desfășurată Ia Constan
ța. Dar și atunci... după vîrstă. Gălățenii 
fiind mai tineri s-au calificat pentru se
mifinalele Cupei R. P. Romîne.

Meciul desfășurat ieri pe stadionul 1 
Mai din Constanța s-a caracterizat prin- 
tr-o luptă aprigă, din partea ambelor 
echipe. După 120 de minute de joc, ta
bela de marcaj arăta 2—2 prin golu
rile înscrise de Matei (minutul 10), Zgar- 
dan (minutul 36) pentru gălățeni și Oai- 
dă (minutul 56) și Ioniță (minutul 82) 
pentru Progresul.

A-
Duminică se reia campionatul cat. A 

de fotbal. în Capitală pe stadionul Re
publicii se vor desfășura în cuplaj 
jocurile : Rapid-U. T. Arad (orele 
16,15) și Progresul-Farul Constanța 
(orele 18). în țară au loc următoarele 
partide : Crișana Oradea-Știința Cluj ; 
Minerul Lupeni-Dinamo Bacău ; Stea
gul Roșu Brașov-Dinamo București ; 
Petrolul Ploiești-Steaua și Știința Ti
mișoara C.S.M.S. Iași. Meciurile din 
țară încep la orele 18.

Menelik al doilea, în anul 1887, iar 
capitala a fost mutată aci în anul 
următor. Aviația a revoluționat sis
temul de transport înapoiat, legînd 
Addis Abeba doar în cîteva ore cu 
restul țării cît și cu lumea exterioa
ră. Catîrul și cămila nu și-au pier
dut totuși valoarea lor economică, 
ca mijloace tradiționale de trans
port pe drumuri înguste de munte 
sau de țară.

Așezat pe coline, orașul este des
tul de întins cu cartierele răsfirate, 
cu contraste frapante. In centrul mo
dern se află cele două palate im
periale, clădirea paflamentului, uni
versitatea, două 
moria 

obeliscuri în me- 
celor care au căzut în lupta 

pentru independentă, un 
teatru folcloric, trei-patru 
cinematografe care prezin
tă deobicei filme america
ne și italiene. Mai pot fi 
văzute unele construcții noi 
care au apărut în ultimii 
ani, blocuri de locuințe și 

. Principala podoabă arhitec-spitale.
turală a Addis Abebei este în pre
zent palatul „Africa Hall“ sau „Afri
ca Hadaraș“, cum îi spun localnicii, 
unde a avut loc și conferința șe
filor de stat ai țărilor Africii. Este o 
clădire nouă, construită în 1960. Cu 
cele 10 etaje ale ei, „Africa Hall“ 
constituie o imitație în mic a se
diului O.N.U. de la New York.

Centrul comercial al orașului este 
plin de magazine mărunte, unde în
tîlnești italieni, greci, indieni. Sînt 
interesante biblioteca națională și 
cea a universității, cît și două 
mici muzee.

Un element de atracție este un 
mic parc în care se află o cușcă 
uriașă de fier cu o bogată colecție 
de lei captivi. De altfel se pare că 
etiopienii au o „slăbiciune“ tradi
țională pentru „regele animalelor“. 
Leul este și simbolul familiei impe
riale ; lîngă teatrul Haile Selasie se 
înalță o originală statuie masivă, 
din piatră, înfățișînd un leu care 
ține o coroană.

In restul orașului, în afară de li
nele clădiri moderne confortabile, 

despre ideea de dependență în teoria 
firelor de așteptare.

Au mai fost prezentate, de asemenea, 
comunicări de către cercetători de la 
Institutul de cercetări economice și In
stitutul de matematică, cadre didactice 
din învățămîntul superior economic și 
de economiști din diferite ministere.

Ședința a fost prezidată de Costin 
Murgeșcu, membru corespondent al A- 
cademiei, director adjunct al Institutului 
de cercetări economice al Academiei 
R. P. Romîne.

Lucrările sesiunii continuă.

furajere
furajere ale gospodăriei colective 
din comuna Cumpăna, lotul semin- 
cer pentru plante de nutreț al sfa
tului popular regional, precum și 
cîmpurile de experiență pentru cul
turile furajere ale stațiunii experi
mentale Dobrogea. Au fost apoi 
prezentate mai multe referate pri
vind agrotehnica culturilor noi de 
plante furajere, organizarea bazei 
furajere în gospodăriile colective 
din regiune etc.

Participartții au apreciat expe
riența dobîndită de gospodăriile co
lective din regiunea Dobrogea în 
ce privește introducerea și extinde
rea în cultură a plantelor furajere 
valoroase.

Tea-

Concert în cinstea 
„Zilei învățătorului"

Vineri seara a avut loc în sala 
trului C.C.S. din Capitală un concert dat 
în cinstea „Zilei învățătorului“. Formațiile 
artistice ale clubului sindicatelor din în- 
vălămînt București, corul de copii, corul 
și orchestra cadrelor didactice au pre
zentat un program muzical. La concert 
au participat numeroși profesori,. învăță
tori și elevi.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din ziua de 

28 iunie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 12 53 69 41 82 36 
1.9 21 88 7, Premiul special A. 82 7 53 ; 
Premiul special B. 69 19 41 ; Premiul spe
cial C. 88 21 36. Fond de premii : 564 066 
lei.

Amatorii sportului cu motor din Capi
tală au prilejui să urmărească azi și 
miine ultimele întreceri din cadrul cam
pionatului republican de motocros. între
cerile ultimei etape se anunță deosebit 
de atractive. Este suficient să subliniem 
că numai la una din cele 4 clase de mo
tociclete — 250 cmc 
asigurat întîietatea 
rioare. La celelalte clase candidează cu 
șanse apropiate mai 
Astfel la 125 cmc Tr. Macarie (Dinamo) 
este urmat 
de Ovidiu

— cîștigătorul și-a 
din etapele ante-

multi concurenți.

la mică distanță în clasament 
Puiu (Steagul Roșu-Brașov) la

Ciclistul 
a 5-a a Turului 
parcurgînd distanța de 285 km în 7h 15’04'J 
(medie orară 39,250 km). Pe locul doi s-a 
clasat olandezul Jansen. în clasamentul 
general individual continuă să conducă 
Elliott (Irlanda) urmat de Anglade 
(Franța) la 1’14”, Tongerloo (Belgia) la 
1’30’’. Marele favorit a] cursei, francezul 
Jacques Anquetil se află pe locul 19 la 
peste 10’ față de lider. '

k
Disputai pe stadionul olimpic din Hel

sinki, meciul internațional de fotbal din-

italian Bailetti a ciștigat etapa 
Franței, Rouen-Rennes,

majoritatea locuințelor sînt mici și 
vechi, dărăpănate ; dacă te înde
părtezi puțin de centru întîlnești 
destule aspecte ale grelei moșteniri 
lăsate țărilor slab dezvoltate.

Ca o curiozitate locală, relev... 
sistemul de notare a timpului. In 

. Etiopia anul se împarte în 13 luni, 
iar anul nou începe în septembrie, 
cînd are loc și marea festivitate 
populară consacrată anului nou, de
numită „Mascal“.

Vizitînd clădirea parlamentului 
am aflat că adunarea era în vacan
ță. Lucrările sale, care durează cî
teva luni, încep la toamnă. In Etio
pia parlamentul funcționează ca a- 
tare din 1957. Pînă atunci această 
instituție a avut un caracter pur con
sultativ. Atunci au avut loc primele 
alegeri directe pentru cei 251 de 
membri ai Camerei Deputaților. In 
ce privește pe membrii Senatului, 
cea de-a doua cameră compusă din 
nobilimea feudală și alte vîrfuri, ei 
sînt numiți de împărat.

în marcato
tîrgCuriozitatea de a vedea un 

etiopian m-a dus la tîrgul local de
numit „marcato“ (de la cuvîntul ita
lian mercato, tîrg). Prin mulțimea da 
mici negustori și clienți circulau niș
te baloturi sau vaee uriașe, de sub 
care se mai vedeau doar copitele 
bietului catîr; mai răsărea cîte o 
cămilă în pas legănat, încărcată cu 
poveri, co sfida cu tactul și răbda
rea ei proverbială mașinile ce claxo
nau mereu, circulația fiind pe stînga. 
Ca pretutindeni în Orient, tîrgul era 
împărțit pe „bresle" : textile ieftine, 
unelte și obiecte de uz casnic, încăl
țăminte și diverse alte mărfuri; apoi, 
umbrelele care sînt un articol foarte 
folosit, produse tipice de artizanat, 
îndeosebi obiecte și podoabe din 
argint, rudimentar lucrate. Turiștii și 
amatorii pot găsi aci scuturi din pie
le groasă de hipopotam, sulițe, piei 
de tigru sau de maimuțe tip „go- 
reza“, de culoare neagră cu pete 
albe, din care se fac covoare și pă
turi, manuscrise pe pergament cu 
fragmente religioase.

Din publicațiile puse la dispoziția 
ziariștilor de Ministerul Informațiilor, 
am aflat că primul plan 
etiopian a fost terminat, 
liștii locali sînt de părere

cincinal 
S’pecia- 
că a-

Situația din Guyana Britanică în dczôatcrca 
Comitetului special al 0. N. U.

NEW YORK 28 (Agerpres). — La 
27 iunie, Comitetul special al 
O.N.U. pentru studierea aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a dezbătut situația din 
Guyana Britanică, unde, după cum 
se știe, elemente aflate în slujba 
colonialiștilor provoacă de cîteva 
săptămîni grave tulburări. La dez
bateri a luat cuvîntul Brindley 
Benn, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Guyanei Britanice, 
care a înfățișat substratul complo
tului imperialist pus la cale pentru 
a împiedica acordarea independen
ței acestei colonii engleze. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, Comitetul a hotărît, în ciuda' 
obiecțiilor delegatului S.U.A., să 
trimită în Guyana Britanică un 
subcomitet alcătuit din reprezen
tanți a cinci țări „pentru a căuta, 
împreună cu părțile interesate, cele 
mai bune mijloace pentru a obține 
ca Guyana Britanică să devină in
dependentă în timpul cel mai scurt 
posibil. Reprezentantul Marii Bri
tanii, Cecil King, după ce a afir
mat că un asemenea subcomitet 
este binevenit pentru un teritoriu 
numai dacă el este invitat de pu-Deschiderea conferinței referitoare Ia desființarea Federației Rhodesiei

SALISBURY 28 (Agerpres). — La 
28 iunie, în localitatea Victoria 
Falls din Rhodesia de sud s-a des
chis conferința care urmează să 
dezbată problemele legate de des
ființarea Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului.

în concepția reprezentanților bri
tanici această conferință nu va 
putea, chipurile, să rezolve toate 
problemele legate de desființarea 
federației. De aceea ei preconizează 
constituirea unor comisii de lucru 
care urmează să pună în aplicare

alergătorul brașovean se află la 
de puncte cu St. Iancovici (Me

175 cmc 
egalitate 
talul București) iar la 350 cmc M. Dă- 
nescu (Steaua) se află cu un singur 
punct avans fată de colegul său de club 
Gheorghe Ion.

Iată așadar motivele care ne fac să 
sperăm că azi de la orele 16 și miine de 
la orele 9 vom asista la întreceri viu 
disputate pe traseu, de la capătul tram
vaiului 7 (Șoseaua Pantelimon), unde îi 
vom cunoaște pe cei 4 campioni Ia moto
cros 'pe anul 1963.

tre echipele Finlandei și Norvegiei s-a 
încheiat cu scorul de 2—0 în favoarea 
jucătorilor finlandezi.

★
La Brno s-a desfășurat o cursă clclistă 

internațională care a contat și ca probă 
finală pentru campionatul R. S. Cehos
lovace. Pe locui întii s-a clasat ceho
slovacul Hasman care a parcurs 180 km 
în 4h 54’10”. In același timp au sosit 
olandezul Van Esten, Malten, Dolezal, 
Malik (R. S. Cehoslovacă), norvegianul 
Andersen si danezul Hejlund.

griculiuia va fi încă multă vre
me baza economiei cît și cadrul 
structurii sociale. Ei adaugă că 
țaTa trebuie să facă multe și mari 
eforturi pentru a-și moderniza agri
cultura. Firește, mai sînt și alte pie
dici de învins, deloc ușoare, într-o 
|ară unde reforma agrară este abia 
la început. Deocamdată nobilimea 
feudală stăpînește multe mii de 
gasha de pămînt și caută să frî- 
neze cît mai mult înfăptuirea refor- 
nțelor sociale.

Etiopia are multe bogății încă ne
valorificate. Accentul se pune și pe 
dezvoltarea industriei ușoare, in
dustria locală cuprinzînd mai a- 
les rafinării de zahăr, mici fa
brici textile, de ciment, de încăl
țăminte, de paste alimentare. Da
tele neoficiale arată că există în 
prezent 133 de asemenea întreprin
deri industriale în care lucrează cir
ca 19 000 de muncitori. Un sector în 
dezvoltare îl reprezintă transportu
rile, care sînt o problemă vitală pen
tru economia tării, dat fiind terenul 
atît de accidentat al Etiopiei. în ul
timii ani s-au construit multe șosele 
noi, iar în prezent altele sînt în con
strucție, chiar și în Addis Abeba.

O sursă importantă de venit este 
exportul do cafea, cultivată In spe
cial în provincia Kaffa, de unde i se 
trage și numele. Cafeaua reprezintă 
circa 50—60 la sută din volumul ex
porturilor după care urmează, cu 
circa 20 la sută, exportul pieilor de 
vînat.

Etiopia se situează, ca și alte țări 
africane, pe pozițiile unei politici de 
apărare a păcii și dezvoltare a bu
nelor relații cu toaite țările din lume, 
de realizare a destinderii, de înfăp
tuire a dezarmării 
tale. Ea își aduce 
lupta împotriva 
condamnă cu tărie 
criminare rasială 
Sud-Africană, ca și 
nialiștilor portughezi în Africa, 
pronunță pentru libertatea și inde
pendența popoarelor oprimate.

Alrica Hadaraș

generale și to- 
contribuția în 
colonialismului, 
politica de dis- 
din Republica 
acțiunile colo- 

se

fostPalat”l „Africa Hadaraș“ a 
np de aproape două săptă- 
rl de întîlnire a repiezen- 
' fricii,. La intrare fluturau

recent 
mini Lu 
tan;, tii

-a

dinamită, nu au in-

politice din Ș.U.A. 
poziție împotriva 

acestei

terea administratoare, a declarat 
că va informa guvernul său asupra 
hotărîrii Comitetului.

între timp, după cum transmit 
agențiile occidentale de presă, si
tuația din Guyana Britanică conti
nuă să se mențină încordată^. 
Bande de huligani au încercat să 
dinamiteze clădirea Ministerului 
Educației din Georgetown și să 
arunce în aer o stație de transport 
a energiei electrice. Pe străzile ca
pitalei patrulează trupe britanice 
despre care agenția Associated 
Press scrie că, în ciuda incidentelor 
și atacurilor cu 
tervenit.

Unele cercuri 
au luat fățiș 
acordării independenței 
țări. Potrivit agenției U.P.I., sena
torul Thomas Dodd, într-o declara
ție făcută la 27 iunie, și-a exprimat 
îngrijorarea față de prezența unui 
guvern progresist „în imediata a- 
propiere a canalului Panama și a 
altor baze militare ale S.U.A. din 
această regiune“ și a cerut ca 
S.U.A., împreună cu Marea Brita- 
nie, „să nu permită instaurarea 
unui regim condus de primul mi
nistru Jagan în Guyana Britanică".

și Nyassalandidui
abia în cursul lunilor viitoare ho- 
tărîrile conferinței.

în comunicatul dat publicității 
cu privire la tratativele premergă
toare conferinței care au avut loc 
la 26 iunie, reprezentanții Rhode
siei de nord au cerut însă cu fermi
tate dizolvarea imediată a federa
ției, subliniind că constituirea co- 
misiilor 
ar face 
crurile“. 
de nord 
cît mai 
misii de tranziție care ar urma să-și 
asume puterile guvernului federal 
și să transfere atribuțiile ministe
relor federale celor 3 teritorii care 
au compus federația.

preconizate de Anglia nu 
decît „să prelungească lu- 
Reprezentanții Rhodesiei 
cer, de asemenea, crearea 
curînd posibil a unei co

Comunicatul comun indoneziano-pakistanez
CARACI 28 (Agerpres). — După 

încheierea vizitei oficiale de trei 
zile în Pakistan a președintelui In
doneziei, Sukarno, a fost dat pu
blicității un comunicat comun. în 
comunicat se arată că în timpul 
tratativelor dintre Sukarno și 
președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, au fost discutate problemele 
situației internaționale, situația din 
regiunea Asiei de sud-est și pro
bleme privind relațiile pakistano- 
incloneziene. Cei doi președinți 
și-au exprimat hotărîrea de a con
solida relațiile de prietenie și cola-

C. COSTIN

Clădirea parlamentului din Addis Abeba

'N;’

31 de steaguri ale țărilor afrl- 
libore.

cele 
cane

Aparate de televiziune instalate în 
rotonda mare a acestei clădiri, pen
tru prima dată în Etiopia, au prezen
tat aproape în fiecare zi filmul con
ferinței șefilor de state. Prezentarea 
era urmărită cu mare curiozitate de 
numeroși etiopieni ce priveau ore 
de-a rîndul ecranele situate în 
stradă.

Un delegat la conferință spunea 
cu drept cuvînt că la Addis Abeba 
180 000 000 de africani liberi au 
semnat pentru eliberarea celor 65 de 
milioane de frați ai lor încă înro
biți, cît și pentru menținerea pro
priei lor independențe.

înfăptuirea, sau mai bine zis pre
gătirea unității Africii a fost însă 
problema centrală a conferinței. 
Principalul ei obiectiv — adoptarea 
cartei unității africane — a pri
lejuit multe schimburi de păreri, nu 
totdeauna convergente. Acest do
cument este considerat de africani 
ca un prim pas pe calea realizării 
unității Africii. Mulți delegați au 
arătat însă că, pînă la realizarea 
Integrală a acestui măreț țel afri
can, vor mai trebui învinse multe 
greutăți. Ele se referă atît la deo
sebirile existente încă între țările 
africane, cît mai ales la 
neocoloniailiștii vor să-și 
pozițiile lor în Africa și 
dobîndească altele noi, 
în acest scop la felurite 
împotriva unității țărilor africane și 
a unei orientări de pace și 
litate.

în afară de carta unității 
ne, conferința a mai adoptat 
de importante rezoluții cu privire la 
lichidarea colonialismului, condam-

faptul că 
mențină 

chiar să 
recurgînd 
manevre

neutra-

africa- 
o serie

Candidați la președinția YenezueJei cer restabilirea relațiilor cu țările socialiste
CARACAS 28 (Agerpres). —- Vene

zuela trebuie să reia relațiile diplo
matice cu Uniunea Sovietică, a de
clarat senatorul Raul Ramos Jime
nez a cărui candidatură la postul de 
președinte a fost desemnată de 
aripa de opoziție a partidului „Ac
țiunea democratică”. Pentru resta
bilirea relațiilor cu țările socialiste 
s-a pronunțat, de asemenea, Jovito 
Villalba, candidat la președinție din 
partea altui partid, „Uniunea repu
blicană democratică“.

Ambii candidați cer restabilirea 
drepturilor partidului comunist și 
partidului „Mișcarea revoluționară 
de stînga”, promovarea unei poli
tici externe independente.

ALGER 28 (Agerpres). — La 26 
iulie, în legătură cu sărbătorirea Zi
lei independenței Africii de sud, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, Ben Bella, a deschis, 
într-un cadru solemn, Biroul alge- 
rian al partidului „Congresul Națio
nal African“.

Luînd apoi cuvîntul la marele mi
ting de pe stadionul municipal, Ben 
Bella a subliniat că „Lupta po
poarelor Africii de sud este lupta 
întregii Africi“ și Algeria va acorda 
ajutor multilateral mișcării de eli
berare națională a populației din 
Republica Sud-Africană. „Noi, a de
clarat el, am pregătit un grup de 
ofițeri africani. Noi studiem îm
preună cu țările interesate proble
ma participării acestor ofițeri la 
lupte asemănătoare cu aceea pe 
care a trebuit s-o ducem în țara 
noastră. Țările africane ne-au cerut 
ajutor. Noi le vom trimite arme și 
muniții“.

borare existente între Pakistan și 
Indonezia.

Cei doi președinți, recunoscînd 
necesitatea intensificării colaboră
rii dintre țările lor, se pronunță 
pentru convocarea cît de curînd a 
celei de-a doua conferințe a țărilor 
Asiei și Africii. Președintele Indo
neziei, Sukarno, și președintele Pa
kistanului, Ayub Khan, își exprimă, 
de asemenea, hotărîrea de a-și în
drepta toate eforturile în sprijini
rea popoarelor Asiei și Africii, care 
desfășoară lupta pentru eliberarea 
lor și apărarea drepturilor popoa
relor la autodeterminare.

tă 
re

narea politicii de apartheid din A- 
frica de sud și măsuri concrete pen
tru boicotarea Africii de . sud și a 
Portugaliei, crearea unui fond pen
tru ajutorarea mișcărilor de elibera
re. Exprimînd năzuințele de pace ale 
popoarelor africane, rezoluția în 
problema dezarmării și păcii cere 
totodată să fie respectat principiul 
potrivit căruia Africa trebuie să fie 
o zonă denuclearizată și se pronun- 

pentru retragerea bazelor milita- 
străine de pe teritoriul african.

La palatul imperial
A doua zi după confetință, în 

nul plecării, sîntem invitați 
vechiul palat imperial „Ghibi“ 
tr-o sală vastă ne primește împăra
tul. Deși în vîrstă de 72 de ani, pă
rul îi este aproape negru, privirea 
scrutătoare, pare încă destul de 
energic. Se spune că citește și lu
crează mult. Dă mîna cu cei pesle 
300 de ziariști care așteaptă într-o 
coloană lungă și se întreține cu 
fiecare în parte.

Facem o fotografie în grup și, 
după ce gustăm un pahar de tegi 
(băutură alcoolizată făcută din mie
re fermentată, culeasă din stupi a- 
flați în pomi) părăsim palatul.

Călătoria de două săptămîni în 
Etiopia se încheie odată cu escala 
ce o facem la Asmara, capitala Eri- 
treei, veche provincie etiopiană, 
după care avionul cu reacție trece 
ca săgeata de-a lungul țărmului 
Mării Roșii în apropierea Meditera- 
nei bariera norilor ne desparte de
finitiv de Africa, continent care a 
Intrat într-o nouă etapă prin confe
rința la nivel înalt de la Addis 
Abeba.

alu
la 

!n-
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c°ngo: Uneltirile cercurilor reacționare 
în provincia orientală

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). 
— în urma provocărilor din par
tea forțelor reacționare, guvernul 
Greenfell din provincia orientală a 
Republicii Congo, format recent, a 
fost nevoit să demisioneze. Cercu
rile reacționare au depus toate e- 
forturile pentru a schimba acest 
guvern care se pronunța pentru 
traducerea în viață a ideilor lui 
Patrice Lumumba, fiu credincios al 
poporului congolez.

Forțele reacționare au organizat 
în acest scop în centrul provinciei 
orientale, orașul Stanleyville, nume
roase acțiuni provocatoare, au folo
sit unități militare pentru intimida
rea populației din provincie. în o- 
rașul Stanleyville autoritățile con
goleze au trimis în grabă pe emi-

sării lor, printre care și Nendaku, 
șeful siguranței. Au fost operate a- 
restări în rîndul membrilor „Miș
cării naționale congoleze”. Asupra 
deputaților Adunării Generale și a 
membrilor guvernului din provin
cia orientală au fost exercitate pre
siuni grosolane. în urma acestor 
mașinații și’ presiuni, reacțiunea a 
reușit să înlăture guvernul Green- 
fell.

în prezent, la Stanleyville reacțiu
nea a instituit un regim de teroare, 
căruia i-au căzut victime și mem
brii familiei lui Patrice Lumumba. 
Potrivit știrilor care sosesc de la 
Stanleyville, reacționari înverșunați 
au încercat să se răfuiască cu Paul 
Lumumba, rudă a eroului național 
al Congoului.

Atsnosferă confuză în Siria
DAMASC 28 (Agerpres). — Presa 

libaneză din 28 iunie subliniază 
că „situația din Siria continuă 
să rămînă confuză“. Citind de
clarațiile unor persoane sosite din 
Damasc, corespondentul agenției 
France Presse la Beirut relatea
ză că în tot cursul nopții de 
27 spre 28 iunie guvernul sirian și 
consiliul național al comandamen
tului revoluției s-au aflat în ședință, 
în cadrul acestei ședințe s-a încer
cat să se soluționeze diferendul ce 
a izbucnit între tendința care stă
ruie ca generalul Hariri, fostul mi
nistru al apărării, demis din acest 
post în timp ce lipsea din țară, să 
părăsească Siria, și tendința „mo
derată”, dispusă să colaboreze cu 
el. Din aceeași sursă se anunță că 
alți miniștri sirieni și-au prezentat 
demisia, solidarizîndu-se cu Hariri. 
Printre aceștia se află ministru] a- 
griculturii, al justiției, al sănătății, 
al finanțelor și alții, numărul porto
foliilor ministeriale vacante ridieîn- 
du-se la șase.

Presa libaneză a transmis, de a- 
semenea, o știre potrivit căreia ge
neralul Hariri s-ar afla „arestat la 
domiciliu“. Ziarele libaneze au a- 
nunțat că în rîndul unităților mili
tare din sudul Siriei au avut loc 
răscoale, ele pronunțîndu-se în spri
jinul generalului Hariri șl a celor
lalți ofițeri înlăturați o dată cu a- 
cesta de către partidul Baas, care 
urmărește să-și consolideze pozițiile 
în posturile importante din armată.

Tot din declarațiile unor per
soane sosite din Siria la Beirut 
reiese că la 28 iunie poliția a or
ganizat percheziții și a operat ares
tări în rîndul „persoanelor cunos
cute pentru sentimentele lor pro- 
naseriste”. Printre arestați se află 
și N. Kassem, fostul vicepreședinte 
al Consiliului național al comanda
mentului revoluției din Siria, și Aii 
Bouzo, fost membru al Adunării 
Naționale și ministru în prima 
uniune dintre Siria și Egipt.

Sosirea la Berlin 
a lui N. S. Hrușciov

BERLIN 28 (Agerpres). — La 28 
iunie, N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu soția, a sosit la Berlin într-o vi
zită de prietenie cu prilejul 
aniversării a 70 de ani de la naște
rea Iui Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G.

La aeroportul Schönefeld, N. S. 
Hrușciov a fost întîmpinat de Wal
ter Ulbricht și alți conducători ai 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, de membri ai guvernului 
Republicii Democrate Germane, 
șefi ai ambasadelor și legațiilor 
acreditați în capitala R.D.G.

Walter Ulbricht a salutat pe 
oaspete, urîndu-i bun venit în ca
pitala R.D. Germane.

în cuvîntul său de răspuns, N. S. 
Hrușciov a mulțumit pentru urările 
adresate.

De la aeroport, oaspeții s-au în
dreptat spre piața primăriei din 
Berlin, unde a avut loc un mare 
miting. în numele locuitorilor 
R.D.G., N. S. Hrușciov a fost salutat 
de Friedrich Ebert, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
primarul general al Berlinului.

Primit cu vii aplauze, a luat apoi 
cuvîntul N. S. Hrușciov.

O politică contrară adevăratelor 
interese ale Angliei"

Critici aduse în Camera Lorzilor politicii externe engleze
LONDRA 28 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în Camera Lorzilor 
la dezbaterile în problemele politi
cii externe, lordul Sandwich a cri
ticat cu vehemență politica externă 
engleză, pentru că ea contribuie la 
agravarea războiului rece, în dauna 
adevăratelor interese ale Angliei. .

Din punct de vedere militar și e- 
conomic, forțele Angliei sînt vădit 
supraîncordate, ca urmare a răz
boiului rece, a declarat Sandwich. 
Anglia devine tot mai dependentă 
de S.U.A.

în continuare vorbitorul a spus: 
„Ne-am concentrat întreaga noas
tră vigilență asupra Rusiei, țara 
care nu manifestă nici cel mai mic 
indiciu că dorește să cotropească 
prin forța armelor țara noastră sau 
teritoriile aliaților noștri“. Anglia 
cheltuiește milioane de lire ster
line pe zi pentru această politică... 
Anglia trebuie să-și schimbe în mod 
radical politica sa externă.

Referindu-se la problema Berli
nului, el a declarat că Berlinul este 
locul cel mai primejdios de

globul pămîntesc. Poporul englez 
nu dorește să devină victima răz
boiului atomic din cauza acestui 
oraș.

în încheiere, el a cerut guvernu
lui să manifeste inițiativă în do
meniul rezolvării problemei Berli
nului și să-și retragă trupele din 
Germania occidentală.

Tratativele Rusk — Rome 
de Ia Londra

uNe doare soarta fraților și surorilor noastre din S.U.A."
O scrisoare deschisă adresată subsecretarului de stat 

american pentru problemele
tru care au luptat îm
preună cu albii, se 
spune în scrisoare. Ei 
sînt supuși segregației 
din cauza culorii pielii 
lor. Lor li se refuză 
„adevărata libertate“ 
pe care dumneavoastră 
o propovăduiți întregii 
lumi. Ei nu pot vota în 
timpul alegerilor fără a 
fi maltrați de bande 
organizate. Copiii lor 
nu pot să frecventeze 
aceleași școli ca și 
copiii dumneavoastră. 
Cînd organizează de
monstrații împotriva a-

ACCRA28 (Agerpres). 
Ne doare, domnule Wil
liams, că soarta fraților 
și surorilor noastre din 
Statele Unite este atît 
de tristă, se spune în 
scrisoarea deschisă pu
blicată în ziarul ghanez 
„Evening News“ și a- 
dresată subsecretarului 
de stat al S.U.A. pentru 
problemele Africii, M. 
Williams, care între
prinde în prezent o că
lătorie printr-o serie de 
țări ale Africii de vest.

Negrii din S.U.A. nu 
se bucură de roadele a- 
devăratei libertăți pea-

pe

Africii
cestor manifestări anor
male ale rasismului, 
asupra lor sînt asmu
țiți crinii polițiști. Cînd 
protestează sînt omo
rî ți.
Problema negrilor nu-și 

va pierde niciodată 
actualitatea dacă situa
ția nu va fi îndreptată 
și dacă nu se va pune 
capăt unor asemenea 
manifestări, scrie în 
încheiere „Evening 

News“, chemînd guver
nul S.U.A. să pună ca
păt fărădelegilor rasiș
tilor.

A

„In Vietnamul 
un război de 

Un protest al filozofului
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

Revista „Nation“ a publicat o scri
soare a cunoscutului filozof englez 
Bertrand Russell, care protestează 
împotriva folosirii de către trupele 
americane a substanțelor chimice 
toxice în Vietnamul de sud.

Sînt îngrijorat, se spune în scri
soare, că nu am avut posibilitatea 
să aduc la cunoștința opiniei pu
blice americane fapte privind folo
sirea substanțelor chimice în Viet
namul de sud. Cînd inițial am ridi
cat această problemă în scrisoarea 
mea, adresată ziarului „New York 
Times“, acest ziar m-a criticat în- 
tr-un articol redacțional pentru 
faptul că nu am prezentat dovezi.

Crucea Roșie din regiunile elibe
rate ale Vietnamului de sud, se 
arată mai departe în scrisoare, 
după ce a studiat timp de un an 
substanțele chimice împrăștiate în 
Vietnamul de sud și influența lor 
asupra sănătății oamenilor, anima
lelor și asupra semănăturilor, acuză 
guvernul Statelor Unite de folo
sire a tot felul de substanțe toxice 
împrăștiate în regiunile cu popu
lație densă din Vietnamul de sud. 
Concluziile date publicității, sub
liniază în încheiere Russell, nu pot 
fi ignorate, deoarece ele cer o an
chetă internațională asupra situa
ției care s-a creat. Folosirea bom
belor cu napalm și a substanțelor 
chimice constituie o crimă și de
monstrează că în Vietnamul de sud 
se duce un război de exterminare.

de sud se duce 
exterminare“ 

englez Bertrand Russell
SAIGON 28 (Agerpres). — Agen

ția Associated Press anunță că un 
elicopter militar american condus 
de unul, din ofițerii din forțele ar
mate ale S.U.A. „care încadrează 
trupele lui Ngo Dinh Diem“ a fost 
doborît de focul antiaerian al 
partizanilor .sud-vietnamezi într-o 
regitine situată la aproximativ 100 
km vest de Saigon. Agenția .citată 
adaugă că un alt elicopter militar 
american 
antiaerian

a fost avariat de tirul 
al partizanilor.

LONDRA 28 (Agerpres). — în ca
pitala Marii Britanii se desfășoară 
tratative între secretarul de stat a- 
merican, Dean Rusk, și ministrul 
britanic al afacerilor externe, lordul 
Home. Tratativele au drept scop să 
pregătească întîlnirea de la sfîrșitul 
săptămînii dintre președintele Ken
nedy și premierul britanic Macmil
lan.

Citind cercuri britanice bine in
formate, corespondentul din Londra 
al agenției France Presse, referin- 
du-se la conținutul tratativelor din
tre cei doi demnitari, subliniază că 
„Marea Britanie n-a fost dispusă să 
se pronunțe imediat asupra proiec
tului american de creare a așa-zise- 
lor forțe nucleare multilaterale în 
cadrul N.A.T.O.“. Potrivit cercurilor 
diplomatice, părerile guvernului a- 
merican însuși, subliniază agenția, 
„par să fi evoluat“ din cauza opozi
ției puternice de care se lovește în 
Europa planul american în legătură 
cu crearea forțelor nucleare multi
laterale.

După cum relatează agenția Reu
ter, în cadrul întîlnirii dintre Rusk 
și Home au fost abordate și pro
bleme în legătură cu încetarea ex
periențelor nucleare și dezarmarea. 
Aceste probleme au fost discutate 
„în lumina viitoarelor tratative de 
la Moscova“.
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PERU. In centrul orașului Lima poliția împrăștie o manifestație a oameni
lor muncii.

Lucrările Congresului Mondial al Femeilor
MOSCOVA 28 (Agerpres). — în 

dimineața zilei de 28 iunie, lucră
rile Congresului Mondial al Femei
lor s-au desfășurat în continuare 
în cadrul celor șase comisii ale 
sale.

în cursul după-amiezii delegatele 
la Congres s-au întrunit într-o nouă 
ședință plenară pentru continuarea 
discuțiilor generale. La discuții au

participat reprezentante ale femei
lor din S.U.A., Liberia, Chile, Gre
cia, Sierra Leone, Venezuela, Ita
lia, Liban, Austria, Ceylon, Marti- 
nica, Senegal și Cuba.

In aceeași ședință, Congresul a 
fost salutat în numele Consiliului 
Mondial al Păcii de către Pierre 
Bicard, membru al Consiliului.

Populația Okinawei 
cere evacuarea armei 

nucleare
TOKIO (28 Agerpres). — Un 

mare miting al populației Okina- 
wei a avut loc in orașul japonez 
Naha.
nului
arma nucleară de pe insula Oki
nawa
transformare a porturilor Japoniei 
și Okinawei în baze pentru subma
rine atomice americane.

Participanții au cerut guver-
S.U.A. să evacueze imediat

și să renunțe la planurile de

Arestarea, în orașul Jackson (Mississippi) a unor participanți la lupta îm
potriva segregației rasiale.

Sensul unor îngrădiri 
ale exportului de utilaj 
american în Japonia

TOKIO 28 (Agerpres). — La 28 
iunie Statele Unite au confirmat 
în mod oficial hotărîrea lor pri
vind instituirea unor îngrădiri a- 
supra exportului în Japonia de 
utilaj american, care poate ti fo
losit pentru producerea de țevi de 
oțel și de alt utilaj industrial, des
tinate U.R.S.S. și altor țări ale la
gărului socialist.

în răspunsul guvernului ameri
can la întrebarea ministrului co
merțului exterior și industriei din 
Japonia, remis la 28 iunie ambasa
dei japoneze de la Washington, se 
arată că S.U.A. se consideră în
dreptățite să aplice astfel de sanc
țiuni.

Cu trei zile înainte S.U.A. au de
clarat că firmele străine care achi
ziționează acest utilaj trebuie să 
facă cunoscute planurile lor pri-
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Muncitori constructori londonezi în timpul unei demonstrații în sprijinul revendicărilor lor.

NEW YORK. La 27 iunie a luat 
sfîrșit cea de-a patra sesiune specială 
a Adunării Generale a O.N.U. La 
sesiune a fost examinată problema 
situației financiare a O.N.U. în lumi
na raportului prezentat de grupul de 
lucru pentru studierea problemelor 
administrative și bugetare ale acestei 
organizații.
Demonstrație muncitorească

facă cunoscute planurile lor 
vind folosirea lui în viitor.

la Liverpool
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în stațiunea balneară Cuernavaca 
din Mexic a avut loc o consfătuire a 
ambasadorilor și consulilor R. F. Ger
mane acreditați în țările Americii La
tine. Importanța acordată de Bonn a- 
cestei reuniuni reiese din trimiterea la 
fața locului a lui Schröder, ministrul 
afacerilor externe.

Deși consfătuirea a fost învăluită în 
cel mai mare secret, presa occidentală 
a publicat relatări în care se afirmă că 
diplomații vest-germani sînt serios pre
ocupați de studierea celor mai potrivite 
metode menite să ducă la creșterea in
fluenței politice și economice a Ger
maniei occidentale în țările Americii 
Latine. „Este timpul — scria o publi
cație din Hamburg „Übersee Rund
schau“ — să se renunțe la gîndul că 
America Latină ar fi o regiune exclu
siv a intereselor S.U.A. și că R.F.G. ar 
trebui să se îngrijească cu precădere de 
piețele situate mai aproape de Asia și 

, Africa. In realitate, lucrurile stau toc
mai invers".

Fapt este că monopolurile vest-ger
mane au reușit să ocupe în ultimii ani 
poziții importante în economia țărilor 
Americii Latine, situîndu-se pe locul 
doi, după monopolurile din S.U.A. Pri
mul loc în investițiile vest-germane în 
străinătate îl ocupă America Centrală și 
de Sud, cu 248 milioane de mărci (în 
timp ce Asia figurează cu 36 milioane, 
iar Africa cu 25). S-a ajuns astfel în faza 
în care capitalul vest-german, refăcut

după război cu ajutorul S.U.A., a în
ceput să concureze monopolurile ame
ricane într-una din cele mai tradiționale 
zone de dominație a acestora — Ame
rica Latină.

După cum se arată într-o dare de 
seamă a „Institutului economic german“, 
fac însemnate investiții de capital în 
America Latină concernele „I. G. Far- 
ben-Siemens“, „A.E.G.“, Bosch, Man-NOTE EXTERNE
nesmann, Krupp, Flick, Klöckner, Ha- 
niel și Quandt. Explicînd interesul oli
garhiei financiare vest-germane pentru 
această regiune, ziarul „Frankfurter 
Rundschau“ scrie : „Rata profitului (în 
țările latino-americane — n.r.) este atît 
de mare, îneît investițiile sînt amorti
zate în termenul cel mai scurt, ceea ce 
face ca riscurile să fie minime". Iată 
de ce, nu întîmplător aproape trei pă
trimi din totalul investițiilor particulare 
directe ale societăților vest-germane în 
străinătate au luat drumul americii La
tine.

Recenta reuniune a ambasadorilor 
vest-germani — „operația de la Cuer
navaca“ — atestă pregătirile în vede
rea unei noi ofensive pe piețele 
continentului latino-american, pentru 
acapararea de noi debușee și resurse de

materii prime. Această pătrundere 
loc sub pretextul că Occidentul ar 
bui să-și consolideze pozițiile în Ame
rica Latină, considerată ca „un punct 
vulnerabil". Și ziarul „Übersee Rund
schau“ pune direct chestiunea contri
buției vest-germane : „Ne punem între
barea dacă în acest caz Republica Fe
derală n-ar avea sarcina specială de a 
oferi tocmai în America Latină o pa
văză politică“.

Despre ce fel de „pavăză politică" e 
vorba o arată însăși componența întru
nirii de la Cuernavaca : Kurt Fritz von 
Grewenitz, ambasadorul din Mexic, a fost 
în 1944 consul general al regimului 
hitlerist la Istanbul ; ambasadorul din 
Chile, Hans Strak, are la activul său 
organizarea unor masacre împotriva 
populației în Franța, Belgia și Olanda ; 
Kurt Meyrat, trimisul R.F.G. la Haiti, 
a fost ambasadorul hitlerist în Japo
nia...

Caracterul intereselor financiare și 
politice ale capitalului vest-german în 
America Latină nu lasă nici o îndoială 
asupra țelurilor néocolonialiste urmărite. 
Ținînd seama însă de profunda ostili
tate a popoarelor latino-americane față 
de infiltrarea monopolurilor străine, sar
cina diplomaților vest-germani, ca emi
sari ai acestui capital, nu pare deloc 
ușoară. Mai ales că nici „confrații“ 
nord-amerlcani nu privesc cu ochi buni 
această concurență.

are 
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LONDRA. Șase sute de muncitori 
de la vasele de salvare, de la drage și 
de la macaralele plutitoare din docu- 
rile de pe rîul Mersey, care sînt în gre
vă în semn de protest împotriva per
secutării disciplinare a unuia din tova
rășii lor, au organizat ,la 27 iunie o 
mare demonstrație pe străzile Liverpo- 
olului. Demonstrația a luat, sfîrșit prin- 
tr-un miting la care muncitorii au ho- 
tărît să conținute lupta.

BUENOS AIRES. Federația mun
citorilor petroliști de la întreprinderi
le particulare din Argentina a făcut 
o declarație pentru presă în care con
damnă activitatea monopolurilor pe
troliere americane din țară. In decla
rație se arată că în provincia Patago
nia aceste societăți „se îmbogățesc pe 
seama salariului muncitorilor“.

ROMA. Potrivit unor informații 
din Torino, tribunalul local a pro
nunțat o sentință împotriva autorilor 
culegerii de cîntece din rezistența 
spaniolă. Compozitorul Sergio Libe- 
rovici și scriitorul Michele Straniero 
au fost condamnați la două luni 
închisoare cu suspendarea pedepsei și 
la o amendă de 10 000 lire fiecare.

SEUL. Luînd cuvîntul în fața pos
turilor de radiodifuziune din Seul, li
derul clicii militariste sud-coreene, 
Pak Cijan Hi, a recunoscut situația 
economică critică din această parte a 
Coreei. Vorbitorul •— anunță agenția 
U.P.I. — a subliniat că masele popu
lare din Coreea de sud suferă de 
foame și de pe urma prețurilor ridi
cate ale produselor de larg consum. 
El a mai arătat că „situația alimen
tară din Coreea de sud provoacă 
grave îngrijorări aliatului american“.

Cartea albă a guvernului 
australian în legătură 

cu dificultățile economice
CANBERRA 28 (Agerpres). — Gu

vernul australian a dat publicității 
o Carte albă în legătură cu situația 
economică a țării, în care se recu
noaște că problema șomajului preo
cupă âtît guvernul cît și cercurile 
economice. Circa 25 700 de tineri, 
care și-au terminat studiile la sfîr
șitul anului trecut, nu au putut găsi 
încă plasament. Corespunde;" 
Canberra al ziarului elveția 
Zürcher Zeitung“ relateas 
cercurile australiene începe 
cunoască faptul că „pe v 
tralia va trebui probabil : 
pe un șomaj cronic dé 2 
la sută din totalul persoa 
te în producție“.

Whitlam, deputat din ’ 
ziției în parlamentul au. 
declarat că măsurile eco, 
guvernului nu au dat 
scontate, iar Asociația ct" 
comerț a publicat o de'\> 
care se exprimă preocu mm.'. 
tru faptul că ritmul dezvv .U 
nomiei s-a încetinit.

★
CANBERRA 28 (Agerpres). 

Pastorul D. Vicolls, secretarul Ligii 
progresului băștinașilor din statul 
Victoria, a adresat O.N.U. chema
rea de a cerceta situația aborigeni
lor din Australia. în telegrama a- 
dresată secretarului general O.N.U., 
Vicolls arată că guvernul Austra
liei ignorează drepturile aborigeni
lor ca minoritate națională. El a- 
mintește printre altele că din anul 
1959 guvernul a confiscat aborige
nilor peste 2 milioane acri de pă- 
mînt, iar încă o jumătate de milion 
de acri urmează să fie confiscat.
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BELGRAD. La invitația președinte
lui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
între 23 și 28 iunie, președintele Re
publicii Liberia, Tubman, a făcut o vi
zită oficială în Iugoslavia. în comu
nicatul comun iugoslavo-liberian, sem
nat după încheierea vizitei, se arată 
că cei doi președinți acordă o mare 
importanță dezarmării generale și to
tale, soluționării problemei interzice
rii definitive a experiențelor cu arma 
nucleară. Președinții consideră, se re
levă în continuare în comunicat, că 
propunerea privitoare la crearea zone
lor denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii are o importanță deosebit de 
mare.

ROMA. La 27 iunie a început o 
nouă grevă de 24 de ore, la care par
ticipă 40 000 de muncitori textiliști 
din Prato — centrul industriei textile 
din Italia. Greviștii cer îmbunătățirea 
situației lor materiale. Lupta lor este 
sprijinită de trei centre sindic’ale prin
cipale din țară — Confederația Gene
rală a Muncii din Italia, Confederația 
Italiană a Sindicatelor oamenilor mun
cii și Uniunea italiană a muncii.'

ATENA. 15 000 marinari greci de la 
Flota de cabotaj, care au declarat la 
27 iunie o grevă de 48 ore, au obținut 
satisfacerea revendicărilor lor privind 
micșorarea săptămînii de muncă și ma
jorarea salariilor. Greva marinarilor a 
paralizat transporturile de cabotaj în 
întreaga Grecie.

Cînd ciankaișiștii
sînt deprimați...

TOKIO. Agenția Associated Press 
anunță din Taipe că Cen Ceng, care 
deține funcția de „prim-ministru" în 
așa-numitul „guvern" ciankaișist, și-a 
prezentat demisia din această funcție. 
El și-a justificat demisia prin faptul 
că „este istovit și deprimat“ de „mul
tele probleme grave“ care stau în 
fața „guvernului“ gomindanist. De
misia lui Cen Ceng nu a fost accep
tată formal, însă Cian kai-și i-a acor
dat „primului său ministru“ un con
cediu „de odihnă".\

ROMA. Ca și senatul, Camera de
putaților din Italia a permis guver
nului Leone să dispună de creditele

din fondul bugetului de stat pe anul 
financiar 1963—1964, amînînd apro
barea definitivă a bugetului, pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie. Deputatul 
comunist Laconi a caracterizat vota
rea respectivului proiect de lege ce 
acordă drepturi guvernului care n-a 
primit încă nici votul de învestitură 
al parlamentului, drept un „abuz 
constituțional“.

TEL AVIV. Comitetul Uniunii 
luptătorilor antifasciști din Izrael a 
cerut tuturor deputaților Knessetului

(parlament) să împiedice trimiterea 
de militari și specialiști izraelieni 
pentru a fi instruiți în rîndurile Bun- 
deswehrului vest-german. Comitetul 
a cerut, de asemenea, să fie reche
mați imediat militarii izraelieni care 
fac stagiu de instrucție în armata 
R.F.G.

BRUXELLES. La Liège a început 
colocviul internațional al astrofizicieni
lor la care participă peste 150 de re
prezentanți din 13 țări.

SAIGON. Corespondentul agenției 
Reuter anunță că la 28 iunie, la sediul 
grupului de consilieri militari ameri
cani din centrul Saigonului a avut loc 
o puternică explozie. S-a constatat că 
explozia a fost provocată de 3 bombe 
„cu plastic". Au fost rănite circa 39 de 
persoane, iar alte 11 ucise.

Desen de V. TIMOC
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